
 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 29 

с. Миколаївка 

Про надання матеріальної 

допомоги Щербак Л.П. 

 

Розглянувши заяву  гр. Щербак Людмили Петрівни, жительки                     

с. Миколаївки про надання їй матеріальної допомоги на лікування, 

відповідно до п.27 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Програми соціального захисту населення на території 

Миколаївської сільської ради на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням 

дев'ятнадцятої сесії Миколаївської сільської ради восьмого скликання від 

08.02.2018 року № 14 (зі змінами), враховуючи висновки комісії з питань 

охорони прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, 

соціального захисту населення, освіти, охорони здоров‘я, культури, молоді та 

спорту, сільська рада вирішила: 

 

1. Відмовити Щербак Людмилі Петрівні у наданні матеріальної допомоги 

на оплату затрат за лікування у зв‘язку з відсутністю у Програмі 

соціального захисту населення на території Миколаївської сільської 

ради на 2018 – 2020 роки заходів, щодо відшкодування коштів на 

поточне періодичне лікування громадян. 
 

 

 

Сільський голова        С.САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019              № 30 

с. Миколаївка 

Про надання матеріальної 

допомоги Юнак А.Ф. 

 

Розглянувши заяву  гр. Юнак Анатолія Федоровича, жителя                          

с. Постольне про надання йому допомоги на лікування, відповідно до п.27 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 

Програми соціального захисту населення на території Миколаївської 

сільської ради на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням дев'ятнадцятої 

сесії Миколаївської сільської ради восьмого скликання від 08.02.2018 року  

№ 14 зі змінами, враховуючи висновки комісії з питань охорони прав 

людини, законності, депутатської діяльності та етики, соціального захисту 

населення, освіти, охорони здоров‘я, культури, молоді та спорту, сільська 

рада вирішила: 

 

2. Надати матеріальну допомогу гр. Юнак Анатолію Федоровичу в 

розмірі 4 000,00 грн. (чотири тисячі гривень) на лікування. 

 

3. Головному бухгалтеру сільської ради здійснити виплату допомоги 

відповідно до чинного законодавства. 

 
 

 

Сільський голова        С.САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 31 

с. Миколаївка 

Про надання матеріальної 

допомоги Забарі І.Г. 

 

Розглянувши заяву  гр. Забарі Ірині Григорівні, жительки                          

с. Лікарське про надання їй допомоги на лікування, відповідно до п.27 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Програми 

соціального захисту населення на території Миколаївської сільської ради на 

2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням дев'ятнадцятої сесії Миколаївської 

сільської ради восьмого скликання від 08.02.2018 року  № 14 (зі змінами), 

враховуючи висновки комісії з питань охорони прав людини, законності, 

депутатської діяльності та етики, соціального захисту населення, освіти, 

охорони здоров‘я, культури, молоді та спорту, сільська рада вирішила: 

 

4. Надати матеріальну допомогу гр. Забарі Ірині Григорівні в розмірі 

5 000,00 грн. (п‘ять тисяч гривень) на лікування. 

 

5. Головному бухгалтеру сільської ради здійснити виплату допомоги 

відповідно до чинного законодавства. 

 
 

 

Сільський голова        С.САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 32 

с. Миколаївка 

Про надання матеріальної 

допомоги Трояновій О.М. 

 

Розглянувши заяву  гр. Троянової Ольги Миколаївни, жительки                     

с. Кровне про надання їй матеріальної допомоги на відбудову сінника, який 

згорів 05.05.2019 року, відповідно до п.27 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програми соціального захисту населення на 

території Миколаївської сільської ради на 2018 – 2020 роки, затвердженої 

рішенням дев'ятнадцятої сесії Миколаївської сільської ради восьмого 

скликання від 08.02.2018 року № 14 (зі змінами), враховуючи висновки 

комісії з питань охорони прав людини, законності, депутатської діяльності та 

етики, соціального захисту населення, освіти, охорони здоров‘я, культури, 

молоді та спорту, сільська рада вирішила: 

 

6. Відмовити Трояновій Ользі Миколаївні у наданні матеріальної 

допомоги на відбудову сінника, так як у Акті значить «підпал» та у 

зв‘язку з відсутністю у Програмі соціального захисту населення на 

території Миколаївської сільської ради на 2018 – 2020 роки заходів, 

щодо відшкодування вказаних в заяві збитків. 

. 
 

 

 

Сільський голова        С.САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 
 

від 18.11.2019               № 33 

с. Миколаївка 

Про надання матеріальної 

допомоги дитині – сироті  

Гізатуліній Ю.С.  

Розглянувши заяву  начальника Служби у справах дітей Миколаївської 

сільської ради Сороки О.О., представника дитини-сироти Гізатуліної Юлії 

Сергіївни, жительки .с. Спаське про надання їй матеріальної допомоги для 

оплати супровідних накладних витрат при придбанні житла у повному обсязі, 

відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 26.06.2019 № 616 

«Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей – 

сиріт, осіб з їх числа» (внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів 

України від 15 листопада 2017 р. № 877), протоколу № 1 від 27.08.2019 року 

засідання обласної комісії по розгляду пропозиції місцевих комісій щодо 

спрямування субвенції за напрямками, передбаченими пунктом 4 цього 

Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам кошти у розмірі 344 596,00 грн. для виплати грошової 

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

пункту 4 Програми соціального захисту населення на території 

Миколаївської сільської ради на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням 

дев'ятнадцятої сесії Миколаївської сільської ради восьмого скликання від 

08.02.2018 року  № 14 (зі змінами), враховуючи висновки комісії з питань 

охорони прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, 

соціального захисту населення, освіти, охорони здоров‘я, культури, молоді та 

спорту, сільська рада вирішила: 

 

7. Надати матеріальну допомогу дитині–сироті Гізатуліній Юлії Сергіївні  

в розмірі 25 000,00 грн. (двадцять п‘ять тисяч гривень) для оплати  



супровідних накладних витрат згідно чинного законодавства України, 

при придбанні житла у повному обсязі. 

 

8. Головному бухгалтеру сільської ради здійснити виплату допомоги 

відповідно до чинного законодавства. 

 

 

 
Сільський голова        С.САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019              № 42 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на  

розробку технічної документації  

із землеустрою щодо поділу  

земельної ділянки комунальної  

власності, площею 10,3381 га 

 

Роглянувши заяви громадян Пархоменко Катерини Григорівни, 

жительки                      с. Миколаївка, вул. Молодіжна, буд. 1/2 та Іванченко 

Сергія Володимировича, жителя с. Миколаївки, вул. Перемоги, буд. 32, кв. 1 

щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у  приватну власність із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності (кадастровий номер 

5924785400:02:003:0170, загальною площею 10,3381 га) на три земельні 

ділянки орієнтовною площею 0,30 га, 0,70 га та 9,3381 га - 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 дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, загальною площею 10,3381 га  (кадастровий номер 

5924785400:02:003:0170) на три земельні ділянки, орієнтовними площами 

0,30 га, 0,70 га та 9,3381 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                                           С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 43 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на  

розробку технічної документації  

із землеустрою щодо поділу   

земельної ділянки комунальної  

власності, площею 1,9408 га 

 

Роглянувши заяву гр. Пархоменко Валентини Іванівни, жительки                            

с. Миколаївка, вул. Першотравнева, буд. 84 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 0,60 га - 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 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 дві земельні ділянки, площами 0,60 га та  

1,3408 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                                           С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 44 

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. Шульженка Анатолія Васильовича, жителя м. 

Суми, вул. Ковпака, 81, кв. 44 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 0,32 га - для ведення особистого селянського 

господарства с. Склярівка, вул. Соборна, 15 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.ст. 12, 33, 40, 116, 118, 122 Земельного кодексу 

України і враховуючи висновки постійних комісій ради, сільська  рада 

вирішила:  

 

1. Надати гр. Шульженку Анатолію Васильовичу дозвіл на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки на місцевості щодо передачі у власність земельної ділянки, 

орієнтовною площею 0,32 га  - для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: с. Склярівка, вул. Соборна, 15,  Сумського району 

Сумської області. 

2. Рекомендувати гр. Шульженку А. В. замовити технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки на місцевості в проектній організації, що має необхідне 

обладнання і в своєму складімає 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 (намісцевості) щодо передачі в 

приватну власність подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської 

сільської ради. 

 

 

 

Сільський  голова                                          С. САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 45 

с. Миколаївка 
Про включення земельної ділянки 

до Переліку земельних ділянок, 

права на які буде виставлено в 

2019-2020 роках на земельні торги 

 

Розглянувши звернення Голови ради директорів САП «Родючисть» ТОВ та 

ТОВ АФ «Северинівська» О.М.Цупро щодо включення до Переліку земельних 

ділянок, права на які буде виставлено в 2019-2020 роках на земельні торги 

Миколаївською сільською радою Сумського району, земельну ділянку комунальної 

власності сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя - 

рілля), площею 2,2007 га з кадастровим номером 5924786700:01:003:0326, яка 

розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області, керуючись п. 34 ч.1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування», ст.ст. 12, 122, 134, 135, 136 Земельного 

Кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань розвитку 

інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

благоустрою території громади містобудування,регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього середовища, сільська рада вирішила:  
 

1. Включити до Переліку земельних ділянок, права на які буде виставлено в 

2019-2020 роках на земельні торги Миколаївською сільською радою Сумського 

району, земельну ділянку комунальної власності сільськогосподарського 

призначення (сільськогосподарські угіддя - рілля), площею 2,2007 га з кадастровим 

номером 5924786700:01:003:0326, яка розташована за межами населених пунктів на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

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

інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

благоустрою територій громади, містобудування, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Сільський  голова                                                                  С. САМОТОЙ  



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 46 

с. Миколаївка 

Про відмову в наданні дозволу  

на розробку проекту землеустрою  

для ведення особистого  

селянського господарства  

 

         Розглянувши заяву гр. Одінцова  Сергія Михайловича жителя  с. Кровне 

вул. Молодіжна б.1 кв.11 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 2.00 га для ведення особистого селянського господарства в                             

с. Руднівка на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

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

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

України, сільська рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Одінцову Сергію Михайловичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Руднівка на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, в зв’язку з тим що дана земельна 

ділянка була виділена під розширення особистих підсобних господарств 

місцевим жителям.   

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

інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, благоустрою територій громади, містобудування, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

 

 

 
Сільський  голова                                                                   С. САМОТОЙ 
 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 47 

с. Миколаївка 

Про розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності за межами населенного пункту 

с. Руднівка 

 

Розглянувши заяву громадянина Баранова Сергія Павловича, який 

проживає в м. Суми, вул. Д.Коротченка, 33, кв.174 щодо оренди земельної 

ділянки комунальної власності, орієнтовною площею 3,00 га, за межами 

населеного пункту с. Руднівка, на якій розташоване нерухоме майно заявника 

згідно витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 27.12.2018 року, номер запису про право 

власності 29728160, з метою визначення її площі та меж, керуючись ст.ст. 12, 

122, 184, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 19, 25, 57 Закону 

України «Про землеустрій», Законами України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності», «Про державний земельний кадастр», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядком проведення інвентаризації земель, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 року  

№ 513, сільська рада вирішила: 

 

1.Замовити  технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації  земельної ділянки комунальної власності, яка розташована за 

межами населеного пункту с. Руднівка на території Миколаївської сільської 

ради Сумського району. 

 
2.Технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності подати на розгляд та затвердження 

в установленому порядку. 

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

інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства, 



благоустрою територій громади, містобудування, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища. 

 

 

 

Сільський  голова                                                           С. САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 48 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із  

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

площею 24,2609 га 

 

Роглянувши заяву громадян Бібік Зінаїди Григорівни, с. Миколаївка, 

вул. Шевченка, 57; Видиш Олександра Леонідовича, с. Миколаївка, вул. 

Перемоги, 25; Самотой Альони Борисівни, м. Суми, просп. Курський 51, 

кв.128; Харченко Наталії Серіївни, с. Миколаївка, вул. Молодіжна, 2/1; 

Непийводи Івана Володимировича, с. Миколавка, вул. Миру, 11; Самотой 

Олександри Олексіївни, с. Миколаївка, вул. Пролетарська, 3; Приймак 

Валентини Євгенівни, с. Миколаївка, вул. Пролетарська, 10; Отрощенка 

Сергія Павловича, с. Миколаївка, вул. Урожайна, 14 щодо надання дозволу 

на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності (кадастровий номер 5924785400:04:001:0270, 

загальною площею 24,2609 га), на дев‘ять земельних ділянок, орієнтовою 

площею: 0,85 га; 0,85 га; 0,70 га; 0,90 га; 0,75 га; 0,44 га; 1,15 га; 0,90 га та 

17,7409  га - для ведення особистого селянського господарства за межами 

населеного пункту с. Миколаївка, в районі вул. Пролетарська на 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», сільська рада вирішила: 

   

1. Надати громадянам дозвіл на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, загальною площею 24,2609 га  

(кадастровий номер 5924785400:04:001:0270) на дев‘ять земельних 

ділянок, площами: 0,85 га; 0,85 га; 0,70 га; 0,90 га; 0,75 га; 0,44 га; 1,15 га; 

0,90 га та 17,7409  га, яка розташована за межами населеного пункту 



:с.Миколаївка, в районі вул. Пролетарська,  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                                           С.САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 49 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на  

розробку технічної документації  

із землеустрою щодо поділу   

земельної ділянки комунальної  

власності, площею 41,8395 га 

 

Роглянувши заяву громадян: Гончаренко Валентини Володимирівни,                      

с. Миколаївка, вул. Першотравнева, 134; Рахімової Нелі Володимирівни,                        

с. Миколаївка, Першотравнева, 82; Матвієвської Віталії Володимирівни,                        

с. Миколаївка, вул. Першотравнева, 60; Пархоменко Сергій Іванович, с. 

Миколаївка, вул. Пролетарська, 28; Коропця Петра Олександровича, с. 

Миколаївка, вул. Перемоги, 26; Непийводи Юрія Івановича, с. Миколаївка, 

вул. Миру, 2 щодо надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (кадастровий 

номер 5924785400:02:003:0173, загальною площею 41,8395 га), на сім 

земельних ділянок, орієнтовою площею: 2,00 га., 0,80 га., 0,62 га., 0,48 га, 

0,50 га, 1,53 га та 35,9095  га. - для ведення особистого селянського 

господарства за межами населеного пункту с. Миколаївка в районі вул. 

Садова на 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», сільська рада вирішила: 

   

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, 

загальною площею 41,8395 га  (кадастровий номер 

5924785400:02:003:0173) на сім земельних ділянок, 

орієнтовою площею: 2,00 га., 0,80 га., 0,62 га., 0,48 га, 0,50 га, 

 



1,53 га та 35,9095  га., яка розташована за межами населеного 

пункту с. Миколаївка в районі вул. Садова, 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                                           С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від 18.11.2019               № 50 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із  

землеустрою щодо поділу  земельної ділянки комунальної власності, 

площею 10,9739 га 
 

Роглянувши заяву гр. Дем’яненка Олександра Миколайовича, жителя                        

с. Спаське, вул. Центральна, 12  про  надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності  із земель сільськогосподарського призначення (кадастровий номер 

5924785400:01:003:0105, загальною площею 10,9739 га), на дві земельні 

ділянки, орієнтовою площею: 0,88 га  та 10,0939  га - для ведення особистого 

селянського господарства за межами населеного пункту с. Миколаївка,  на 

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», сільська рада вирішила: 
   

1. Надати гр. Дем’яненку Олександру Миколайовичу дозвіл на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, 

загальною площею 10,9739 га  (кадастровий номер 5924785400:01:003:0105) 

на дві земельні ділянки, площами 0,88 га та 10,0939 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                                         С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 51 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки (гр. Іванченко О.П.) 
 

 Роглянувши заяву гр. Іванченка Олександра Петровича, жителя                            

с. Миколаївка, вул. Першотравнева, 81 про надання дозволу на розробку 

проекту земелеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,00га 

(кадастровий номер 5924785400:01:001:0657) - для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населеного пункту с. Спаське 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.ст. 12,  116, 118, 121, 122 

Земельного кодексу України і враховуючи висновки постійної комісії ради, 

сільська  рада вирішила: 
 

1. Надати гр. Іванченку Олександру Петровичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності із земель сільськогосподарського призначення площею 2,00 га 

(кадастровий номер 5924785400:01:001:0657) - для ведення особистого 

селянського господарства за  межами населеного пункту с. Спаське  

Сумського району Сумської області. 

 

2. Рекомендувати гр. Іванченку О.П. 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                                                      С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 52 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки (гр. Пархоменко В.В.) 

 

 Роглянувши заяву гр. Пархоменка Володимира Вікторовича, жителя                        

с. Миколаївка, вул. вул. Молодіжна, 3, кв. 2 про надання дозволу на розробку 

проекту земелеустрою щодо відведення земельної ділянки,  площею 2,00 га 

(кадастровий номер 5924785400:04:001:0275) - для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населеного пункту                                       

с. Миколаївка  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.ст. 12,  

116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України і враховуючи висновки 

постійної комісії ради, сільська  рада вирішила: 

  

1. Надати гр. Пархоменку Володимиру Вікторовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності із земель сільськогосподарського призначення, площею 2,00 га 

(кадастровий номер 5924785400:04:001:0275) - для ведення особистого 

селянського господарства за  межами населеного пункту с. Миколаївка  

Сумського району Сумської області. 

2. Рекомендувати гр. Пархоменку В.В.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                                                      С.САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 53 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки (гр. Іванченко А.С.) 

 

 Роглянувши заяву гр. Іванченка Андрія Сергійович, жителя                          

с. Миколаївка, вул. Молодіжна, 7, кв.1 про надання дозволу на розробку 

проекту земелеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,00га 

(кадастровий номер 5924785400:04:001:0273) - для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населеного пункту с. Миколаївка 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.ст. 12,  116, 118, 121,122 

Земельного кодексу України і враховуючи висновки постійної комісії ради, 

сільська  рада вирішила: 

 

1. Надати гр. Іванченку Андрію Сергійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності із земель сільськогосподарського призначення, площею 2,00 га 

(кадастровий номер 5924785400:04:001:0273) - для ведення особистого 

селянського господарства за  межами населеного пункту с. Миколаївка  

Сумського району Сумської області. 

2. Рекомендувати гр. Іванченку А.С.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                                                     С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 54 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки (гр. Вавенко В.В.) 

 

 Роглянувши заяву гр. Вавенка Віталія Валерійовича, жителя  

с.Миколаївка, вул.  Молодіжна, буд. 1, кв.1 про надання дозволу на розробку 

проекту земелеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,00га 

(кадастровий номер 5924785400:04:001:0272) - для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населеного пункту с. Миколаївка на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської областіта  

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

Україні», Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12,  116, 118, 121, 122 

Земельного кодексу України і враховуючи  висновкипостійної комісії ради, 

сільська  рада вирішила: 

 

1. Надати гр. Вавенку Віталію Валерійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності із земель сільськогосподарського призначення, площею 2,00 га 

(кадастровий номер 5924785400:04:001:0272) - для ведення особистого 

селянського господарства за  межами населеного пункту с. Миколаївка 

Сумського району Сумської області.  

2. Рекомендувати гр. Вавенку В.В. 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                                              С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 55 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки (гр. Білоконь Е.Ю.) 

 

 Роглянувши заяву гр. Білоконь Едуарда Юрійовича, жителя  

с.Лікарське, вул. Шкільна, 8 про надання дозволу на розробку проекту 

земелеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 1,7459 га 

(кадастровий номер 5924786900:08:002:0345) - для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської областіта,  

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

Україні», Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12,  116, 118, 121, 122 

Земельного кодексу України і враховуючи висновки постійної комісії ради, 

сільська  рада вирішила: 

 

1. Надати гр. Білоконь Едуарду Юрійовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 1,7459 га (кадастровий 

номер 5924786900:08:002:0345) - для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів Сумського району Сумської 

області. 

 

2. Рекомендувати гр. Білоконь Е.Ю. 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                                                С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019              № 56 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки (гр. Ющук Р.А.) 

 

 Роглянувши заяву гр. Ющука Руслана Андрійовича, жителя  

с.Мар’ївка, вул. Іванова, 1, кв.1 про надання дозволу на розробку проекту 

земелеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,00га 

(кадастровий номер  

5924786900:13:002:0200) - для ведення особистого селянського господарства, 

за межами населених пунктів  на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області та,  керуючись п.34 ст.26  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

землеустрій», ст.ст. 12,  116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України і 

враховуючи висновки постійної комісії ради, сільська  рада вирішила: 

  

1. Надати гр. Ющуку Руслану Андрійовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 2,00 га (кадастровий 

номер 5924786900:13:002:0200) - для ведення особистого селянського 

господарства за  межами населених пунктів Сумського району Сумської 

області. 

 

2. Рекомендувати гр. Ющуку Р.А. 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                                                      С.САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 57 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки (гр. Карбовничий В.Ю.) 

 

 Роглянувши заяву гр. Карбовничого Віталія Юрійовича, жителя 

с.Склярівка, вул. Першотравнева, 7 про надання дозволу на розробку проекту 

земелеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,00га 

(кадастровий номер 5924786900:13:002:0202) - для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населених пунктів  на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та,  

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

Україні», Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12,  116, 118, 121,122 

Земельного кодексу України і враховуючи висновки постійної комісії ради, 

сільська  рада вирішила: 

 

1. Надати гр. Карбовничому Віталію Юрійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності із земель сільськогосподарського призначення, площею 2,00 га 

(кадастровий номер 5924786900:13:002:0202) - для ведення особистого 

селянського господарства за  межами населених пунктів Сумського району 

Сумської області. 

 

2. Рекомендувати гр. Кабровничому В.Ю. 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                                                     С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 58 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки (гр. Стеценко В.В.) 

 

 Роглянувши заяву гр. Стеценка Володимира Володимировича, жителя 

с.Васюківщина, вул. Героїчна, 20 про надання дозволу на розробку проекту 

земелеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,00га 

(кадастровий номер 5924786900:13:002:0203) - для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населених пунктів  на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та,  

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

Україні», Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12,  116, 118, 121, 122 

Земельного кодексу України і враховуючи висновки постійної комісії ради, 

сільська  рада вирішила: 

 

1. Надати гр. Стеценку Володимиру Володимировичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності із земель сільськогосподарського призначення, 

площею 2,00 га (кадастровий номер 5924786900:13:002:0203) - для ведення 

особистого селянського господарства за  межами населених пунктів 

Сумського району Сумської області. 

 

2. Рекомендувати гр. Стеценку В.В. 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                                                      С.САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 59 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної 

ділянки (гр. Стеценко О.В.) 

 

 Роглянувши заяву гр. Стеценка Олександра Володимировича, жителя 

с.Васюківщина, вул. Героїчна, 20 про надання дозволу на розробку проекту 

земелеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,00га 

(кадастровий номер 5924786900:13:002:0198) - для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населених пунктів  на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та, 

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

Україні», Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12,  116, 118, 121, 122 

Земельного кодексу України і враховуючи висновки постійної комісії ради, 

сільська  рада вирішила: 

 

1. Надати гр. Стеценку Олександру Володимировичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності із земель сільськогосподарського призначення, 

площею 2,00 га (кадастровий номер 5924786900:13:002: 0198) - для ведення 

особистого селянського господарства за  межами населених пунктів 

Сумського району Сумської області. 

 

2. Рекомендувати гр. Стеценку О.В.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                                                      С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019              № 60 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки (гр. Дячков С.М.) 

 

 Роглянувши заяву гр. Дячкова Сергія Миколайовича, жителя 

с.Софіївка, вул. Центральна, 22 про надання дозволу на розробку проекту 

земелеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,00га 

(кадастровий номер  

5924786900:13:002:0199) - для ведення особистого селянського господарства, 

за межами населених пунктів  на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської областіта  керуючись п.34 ст.26  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», 

ст.ст. 12,  116, 118, 121,122 Земельного кодексу України і враховуючи 

висновки постійної комісії ради, сільська  рада вирішила: 

 

1. Надати гр. Дячкову Сергію Миколайовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведенн земельної ділянки комунальної 

власності із земель сільськогосподарського призначення, площею 2,00 га 

(кадастровий номер 5924786900:13:002:0199) - для ведення особистого 

селянського господарства за  межами населених пунктів Сумського району 

Сумської області. 

2. Рекомендувати гр. Дячкову С.М. 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                                                     С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 61 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки (гр. Самойленко Р.А.) 

 

 Роглянувши заяву гр. Самойленка Романа Анатолійовича, жителя 

с.Постольне, вул. Центральна, 63 про надання дозволу на розробку проекту 

земелеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,00 га 

(кадастровий номер 5924786900:13:002:0205) - для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населених пунктів  на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та, 

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

Україні», Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12,  116, 118, 121, 122 

Земельного кодексу України і враховуючи висновки постійної комісії ради, 

сільська  рада вирішила: 

 

1. Надати гр. Самойленку Роману Анатолійоичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності із земель сільськогосподарського призначення, площею 2,00 га 

(кадастровий номер 5924786900:13:002:0205) - для ведення особистого 

селянського господарства за  межами населених пунктів Сумського району 

Сумської області. 

 

2. Рекомендувати гр. Самойленку Р.А. 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                                                  С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 62 

с. Миколаївка 

Про резервування земельних 

ділянок для учаників АТО  

 

Керуючись п.34 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновки постійної комісії, сільська рада вирішила: 

 

1. Зарезервувати земельні ділянки комунальної власності для ведення 

особистого селянського госпоарства за учасниками АТО, які на даний 

час перебувають в зоні бойових дій: Шова Владислав Сергійович, 

житель с. Северинівка, вул. Шевченка, 25, кв.3, земельна ділянка 

площею 1,9106 га, кадастровий номер 5924786900:11:002:0196; 

Солодов Олександр Олександович, житель  с. Мар’ївка, вул. Іванова, 5а 

земельна ділянка площею 1,9105 га, кадастровий номер 

5924786900:11:002:0200; Шпітальов Олександр Олександрович, жителя  

с. Постольне, вул. Центральна, 101 земельна ділянка площею 2,00 га, 

кадастровий номер 5924786700:01:001:0112. 

 

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

інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, благоустрою територій громади, містобудування, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища. 

 

 

 

Сільський голова                                                      С.САМОТОЙ 
 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 63 

с. Миколаївка 

Про внесення змін до договору  

оренди землі від 06.06.2018 року 

   
Розглянувши звернення голови ради деректорів  САП «Родючисть» 

(ТОВ) О.М. Цупра про внесення змін до договору оренди землі від 06.06.2018 

року, зареєстрованого  14.06.2018 року за № 18 у Миколаївській сільській 

раді Сумського району Сумської області  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 пункту 34 частини першої статтi 

26 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» ст. 13 Закону 

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

власникам земельних часток (паїв)», сільська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до договору оренди землі від 06.06.2018 року, 

зареєстрованого  14.06.2018 року за № 18 у Миколаївській сільській раді 

Сумського району Сумської області, а саме: 

 

1.1. Викласти пункт 2.1 Договору в наступній редакції: 

«2.1. В оренду передаються земельні ділянки загальною площею 

24,7071 га, у тому числі рілля – 24,7071 га» з кадастровими номерами: 

5924786900:02:001:0017;            5924786900:05:002:0357; (1/2) 

5924786900:02:003:0112 (1/3);   5924786900:02:001:0061; 

5924786900:05:002:0348;            5924786900:02:001:0041; (1/2) 

5924786900:02:003:0087; 

5924786900:02:001:0128;            5924786900:02:003:0049;         

5924786900:02:003:0123; 

5924786900:05:001:0095; 

5924786900:05:002:0313; 



5924786900:05:002:0303; 

5924786900:02:001:0060; 

 

1.2. Викласти пункт 5 Договору в наступній редакції: 

«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 905 

445,78 (дев’ятсот п’ять тисяч чотириста сорок п’ять  грн. 78 коп.) 

гривень». 

 

1.3.  Викласти пункт 9 Договору в наступній редакції: 

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошові формі у розмірі 

108 653,49 (сто вісім тисяч шістсот п’ятдесят три грн. 49 коп..) гривень, за 

рік, що складає 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки 

землі». 

2. Доручити сільському голові Миколаївської сільської ради Самотою 

С.В. укласти від імені ради додаткову угоду до договору оренди землі від 

06.06.2018 року, згідно даного рішення. 

3. САП «Родючисть» (ТОВ) забезпечити проведення державної 

реєстрації додаткової угоди до договору оренди землі від 06.06.2018 року 

згідно даного рішення. 

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       С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 64 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки (гр. Ярмак Є.В.) 

 

 Роглянувши заяву гр. Ярмака Євгена Вікторовича, жителя  

с.Северинівка, вул. Шевченка, 42 про надання дозволу на розробку проекту 

земелеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,00га 

(кадастровий номер 5924786900:13:002:0204) - для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населеного пункту с. Северинівка 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.ст. 12,  116, 118, 121, 122 

Земельного кодексу України і враховуючи висновки постійної комісії ради, 

сільська  рада вирішила: 

 

1. Надати гр. Ярмаку Євгену Вікторовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 2,00 га (кадастровий 

номер 5924786900:13:002:0204) - для ведення особистого селянського 

господарства за  межами населеного пункту с. Северинівка  Сумського 

району Сумської області. 

2. Рекомендувати гр. Ярмаку Є.В. 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                                                     С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 65 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки(гр. Корчменко М.С.) 

 

 Роглянувши заяву гр. Корчменка Михайла Сергійовича, жителя  

с.Постольне, вул. Центральна, 85 кв.2 про надання дозволу на розробку 

проекту земелеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,00га 

(кадастровий номер 5924786700:01:001:0106) - для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населених пунктів  на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та,  

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

Україні», Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12,  116, 118, 121, 122 

Земельного кодексу України і враховуючи висновки постійної комісії ради, 

сільська  рада вирішила: 

 

1. Надати гр. Корчменку Михайлу Сергійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності із земель сільськогосподарського призначення, площею 2,00 га 

(кадастровий номер 5924786700:01:001:0106)  - для ведення особистого 

селянського господарства за  межами населених пунктів Сумського району 

Сумської області. 

 

2. Рекомендувати гр. Корчменку М.С. 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                                                      С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 66 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки (гр. Уманський О.Г.) 

 

 Роглянувши заяву гр. Уманського Олександра Григоровича, жителя                 

с. Склярівка, вул. Соборна, 57 про надання дозволу на розробку проекту 

земелеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 1,7459га 

(кадастровий номер  5924786900:08:002:0344) - для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населених пунктів  на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та,  

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

Україні», Закону України «Про землеустрій», ст.ст.  12,  116, 118, 121, 122 

Земельного кодексу України і враховуючи висновки постійної комісії ради, 

сільська  рада вирішила: 

 

1. Надати гр. Уманському Олександру Григоровичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності із земель сільськогосподарського призначення, площею 1,7459 га 

(кадастровий номер  5924786900:08:002:0344) - для ведення особистого 

селянського господарства за  межами населених пунктів Сумського району 

Сумської області. 

 

2. Рекомендувати гр. Уманському О.Г. 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                                  С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 18.11.2019               № 67 

с. Миколаївка 

Про внесення змін до договору 

оренди землі від  26.12.2007 року 

 

Розглянувши звернення виконавчого директора товариства з 

обмеженою відповідальністю Агрофірма «Северинівська» Хозова І.С.  про 

внесення змін до договору оренди землі від 26.12.2007 року, зареєстрованого 

у Сумському районному реєстраційному відділі Сумської регіональної філії 

ДП «Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України 

17.11.2008 року за № 040861300167, рішення Сумського районного суду 

Сумської області від 22.07.2019 року по справі № 587/1151/19, витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 03.10.2019 року , номер запису про право власності 33552813, 

рішення Сумського районного суду Сумської області від 29.05.2019 року по 

справі № 587/614/19, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності від 03.10.2019 року, номер запису про 

право власності 33557930, 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 пункту 34 частини першої статтi 26 Закону 

України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» ст. 13 Закону України «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)»,  сільська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до договору оренди землі від 26.12.2007 року, 

зареєстрованого у Сумському районному реєстраційному відділі Сумської 

регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру при 

Держкомземі України 17.11.2008 року за № 040861300167, а саме: 

 

1.1. Викласти пункт 2 Договору в наступній редакції: 



«2. В оренду передаються земельні ділянки загальною площею 

77,0594 га, у тому числі рілля –77,0594 га» з кадастровими номерами: 

5924786900:11:002:0111; 5924786900:11:003:0239; 

5924786900:11:002:0114;           5924786900:11:003:0240;  

5924786900:11:002:0113;              5924786900:11:002:0105;  

5924786900:13:002:0097;5924786900:11:002:0121;  

5924786900:11:002:0106; 5924786900:11:002:0122;  

5924786900:11:003:0237; 5924786900:11:001:0122;  

5924786900:11:002:0104;5924786900:11:002:0107;  

5924786900:11:001:0121;                  5924786900:11:002:0120;  

5924786900:11:002:0124;             5924786900:11:002:0116;  

5924786900:11:002:0117;        5924786900:11:002:0103;  

5924786900:13:002:0101;               5924786900:11:002:0118;  

5924786900:11:002:0109; 

 5924786900:08:002:0072; 

 5924786900:11:002:0115;  

 

1.2. Викласти пункт 5 Договору в наступній редакції: 

«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 2  808 

207,87 (Два мільйони вісімсот вісім   тисяч двісті сім грн.87коп.) 

гривень» 

 

1.3.  Викласти пункт 9 Договору в наступній редакції: 

«9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошові формі у розмірі 

336 984,94 (Триста тридцять шість тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири 

грн.94 коп.) гривень, за рік, що складає 12 (дванадцять) відсотків від 

нормативної грошової оцінки землі». 

2. Доручити сільському голові Миколаївської сільської ради Самотою 

С.В. укласти від імені ради додаткову угоду до договору оренди землі від 

26.12.2007 року, згідно даного рішення. 

3. Товариству з обмеженою відповідальністю Агрофірма 

«Северинівська»  забезпечити проведення державної реєстрації додаткової 

угоди до договору оренди землі від 26.12.2007 року згідно даного рішення. 

4.Включити земельну ділянку (пай) комунальної власності, площею 

3,498 га кадастровий номер 5924786900:11:001:0124 до 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) 

комунальної власності  

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        С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ   

 

від 18.11.2019 року                                                           № 68 

с. Миколаївка 

Про включенняземельнихділянок комунальноївласності до 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) комунальної власності 

 

З метою соціально-економічного розвитку територіальної громади Миколаївської 

сільської ради, раціонального використання земель, керуючись ст.26 закону України « 

Про місцеве самоврядування», ст.ст. 12, 135-139 Земельного кодексу Україниі враховуючи 

висновки постійної комісії ради, Миколаївська  сільська  рада в и р і ш и л а:   

1. Включити до переліку земельних ділянок, право оренди яких пропонується для 

продажу на земельних торгах, земельні ділянки:  

№п/п Площа 

земельної 

ділянки, 

га 

Кадастровий номер  Цільове приначення земельної ділянки  

1 2,0486 5924783200:03:004:0506 Сільськогосподарського призначення 

2 2,491 5924783200:03:004:0505 Сільськогосподарського призначення 

3 1,0771 5924783200:03:003:0638 Сільськогосподарського призначення 

4 0,2640 5924786900:13:002:0208 Сільськогосподарського призначення 

 

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                                                   С.САМОТОЙ 
 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ 

                                                                                                                                      

від 18.11.2019                                                                № 69 

с. Миколаївка  

Про затвердження технічної  

документації  із   землеустрою   

щодо поділу  земельної  ділянки, 

площею 3,1684 га  

 

            Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки ТОВ «Агрофірма «Вперед» в користування на 

умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення (під господарськими 

будівлями і дворами) комунальної власності, розташованої за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області, розроблену ДП «Центр державного земельного 

кадастру», керуючись ст. ст. 12, 123, 124, 134, 186 Земельного кодексу 

України, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. ст. 25, 50 Закону 

України «Про землеустрій», п.34 ч.1 ст.26, ст.33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила: 

 

           1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки  площею 3,1684 га, кадастровий номер 

5924785400:05:002:0169 ТОВ «Агрофірма «Вперед» в користування на 

умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення (під господарськими 

будівлями і дворами) комунальної власності, розташованої за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області. 

2.  Передати ТОВ «Агрофірма «Вперед» в користування  на умовах  

оренди  земельну ділянку площею 3,1684 га, кадастровий номер 

5924785400:05:002:0169 - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення (під 

господарськими будівлями і дворами) комунальної власності, розташованої 



за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області терміном на 7 (сім) років . 

3. Встановити  орендну плату за користування вказаною земельною 

ділянкою в розмірі 12%  від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

4. Доручити сільському голові укласти договір оренди земельної ділянки 

з ТОВ «Агрофірма «Вперед». 

5. ТОВ «Агрофірма «Вперед»   зареєструвати договір відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

благоустрою територій громади, містобудування, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

Сільський голова                                                     С.САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

                                                                                                                                      

від 18.11.2019           № 70 

с. Миколаївка  

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою    

щодо поділу земельної ділянки, 

площею 7,5235 га 

 

            Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки ТОВ «Агрофірма «Вперед» в користування на 

умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення (під господарськими 

будівлями і дворами) комунальної власності, розташованої за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області, розроблену ДП «Центр державного земельного 

кадастру», керуючись ст. ст. 12, 123, 124, 134, 186 Земельного кодексу 

України, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. ст. 25, 50 Закону 

України «Про землеустрій», п.34 ч.1 ст.26, ст.33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила: 

 

           1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки  площею 7,5235 га, кадастровий номер 

5924785400:05:003:0494 ТОВ «Агрофірма «Вперед» в користування на 

умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення (під господарськими 

будівлями і дворами) комунальної власності, розташованої за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області. 

2.  Передати ТОВ «Агрофірма «Вперед» в користування  на умовах  

оренди  земельну ділянку площею 7,5235 га, кадастровий номер 

5924785400:05:003:0494 - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення (під 

господарськими будівлями і дворами) комунальної власності, розташованої 

за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області терміном на 7 (сім) років. 



3. Встановити  орендну плату за користування вказаною земельною 

ділянкою в розмірі 12%  від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

4. Доручити сільському голові укласти договір оренди земельної ділянки 

з ТОВ «Агрофірма «Вперед». 

5. ТОВ «Агрофірма «Вперед»   зареєструвати договір відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

благоустрою територій громади, містобудування, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Сільський голова                                                      С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ 

                                                                                                                                      

від 18.11.2019                                                                № 71 

с. Миколаївка  

Про відмову ФГ «Натон» 

у надані згоди на поділ  

земельних ділянок  

для ведення особистого  

селянського господарства 

 

Розглянувши клопотання ФГ «Натон» від 28.10.2019,  щодо  надання 

згоди на поділ земельних ділянок з кадастровими номерами 

5924786700:03:001:0167 та 5924786700:03:001:0168 для надання членам ФГ 

«Натон» для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону 

України "Про оренду землі" ч.1 ст.651 ЦКУ, враховуючи інвестиційну 

привабливість земельних ділянок,   сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити ФГ «Натон» в  надані згоди на поділ земельних ділянок з 

кадастровими номерами 5924786700:03:001:0167 та 5924786700:03:001:0168 

для надання членам ФГ «Натон» для ведення особистого селянського 

господарства, оскільки земельні ділянки, що передані в оренду 

фермерському господарству «Натон» з кадастровими номерами 

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

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

тому при передачі їх (їх частин) у власність членам господарства цільове 

призначення таких земельних ділянок не може змінюватися на інше, що 

передбачено пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України. 

  

 

Сільський голова                                                      С.САМОТОЙ 

 

http://protokol.com.ua/ru/pro_orendu_zemli_stattya_31/
http://protokol.com.ua/ru/pro_orendu_zemli_stattya_31/


 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 18.11.2019                                                               № 72 

с. Миколаївка 

Про реєстрацію права комунальної 

власності територіальної громади 

земельних ділянок сільськогосподарського  

призначення під проектними  

польовими дорогами 

    

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких актів 

України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні», керуючись статтями 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядуванняв Україні», сільська рада вирішила: 

 

 1.Уповноважити  голову Миколаївської сільської ради Самотоя С. 

зареєструвати право  комунальної власності територіальної громади на 

земельні ділянки під проектними польовими дорогами з кадастровими 

номерами: 

5924785400:02:003:0117;      5924785400:05:002:0128; 

5924785400:02:001:0574;      5924785400:04:003:0240; 

5924785400:02:003:0116;      5924785400:02:001:0578; 

5924785400:02:001:0575;      5924785400:02:001:0576; 

5924785400:04:002:0159;      5924785400:01:003:0097; 

5924785400:04:003:0237;      5924785400:01:003:0096; 

          5924785400:02:002:0106;      5924785400:01:002:0492; 

5924785400:04:003:0238;      5924785400:01:002:0491;    

5924785400:04:001:0175;      5924785400:01:002:0493;    

5924785400:04:003:0239;      5924785400:01:001:0381; 

5924785400:04:003:0242;      5924785400:01:001:0382; 

5924785400:04:003:0241;      5924785400:01:002:0490; 

5924785400:05:002:0129;      5924785400:01:002:0488; 



5924785400:04:001:0174;      5924785400:02:001:0573; 

5924785400:01:002:0487;       5924785400:01:002:0489; 

5924785400:01:002:0495  

5924785400:01:002:0494; 5924785400:01:001:0380; 

5924785400:01:001:0384;       5924785400:01:001:0390; 

5924785400:05:001:0194;       5924785400:05:001:0195; 

5924785400:05:001:0201;       5924785400:01:001:0383; 

5924785400:01:001:0389;       5924785400:01:001:0388; 

          5924785400:01:001:0391;       5924785400:01:001:0394.           

 

2. Отримати  сільському голові Миколаївської сільської ради 

С.Самотою   витяги із Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                С. САМОТОЙ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


