
 

 

  

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

 

  Роглянувши заяву гр. Мокренка Андрія Сергійовича, жителя с. 

Миколаївка, вул.  Набережна, 12 про надання дозволу на розробку проекту 

земелеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,00га (кадастровий 

номер 5924785400:02:001:0662)-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. 12,  116, 118, 121,122 Земельного кодексу 

України і враховуючи висновки постійної комісії ради,  сільська  рада 

вирішила:  

1.Надати гр. Мокренку Андрію Сергійовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення зі зміною цільового призначення- 

рілля, площею 2,00 га (кадастровий номер 5924785400:02:001:0662) -для ведення 

особистого селянського господарства за межами населеного пункту с. 

Миколаївка Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Мокренку Андрію Сергійовичу   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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

                                                                                                                                      

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

 

  Роглянувши заяву гр. Барбалата Юрія Миколайовича, жителя с. 

Степаненкове, вул. Головашівська, 3   про надання дозволу на розробку проекту 

земелеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 1,906га (кадастровий 

номер 5924783200:03:002:0436)-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. 12,  116, 118, 121,122 Земельного кодексу України і враховуючи 

висновки постійної комісії ради,  сільська  рада вирішила:  

1.Надати гр. Барбалату Юрію Миколайовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 1,906 га (кадастровий 

номер 5924783200:03:002:0436)-для ведення особистого селянського 

господарства за  межами населених пунктів  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Барбалату Юрію Миколайовичу  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  
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СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

                                                                                                                                      

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

 

  Роглянувши заяву гр. Діденка Олександра Миколайовича, жителя с. 

Лікарське, вул. Болгарська, 28   про надання дозволу на розробку проекту 

земелеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,00га (кадастровий 

номер 5924786700:01:001:0113)-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. 12,  116, 118, 121,122 Земельного кодексу України і враховуючи 

висновки постійної комісії ради, сільська рада вирішила:  

1.Надати гр. Діденку Олександру Миколайовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

із земель сільськогосподарського призначення, площею 2,00 га (кадастровий 

номер 5924786700:01:001:0113)-для ведення особистого селянського 

господарства за  межами населених пунктів  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Діденку Олександру Миколайовичу  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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

 

  Роглянувши заяву гр. Лощиця Руслана Романовича, жителя с. Мар’ївка, 

вул. Іванова,9   про надання дозволу на розробку проекту земелеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, площею 1,905га (кадастровий номер 

5924786900:11:002:0199)-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. 12,  116, 118, 

121,122 Земельного кодексу України і враховуючи висновки постійної комісії 

ради,   сільська  рада вирішила:  

1.Надати гр. Лощицю Руслану Романовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 1,905га (кадастровий 

номер 5924786900:11:002:0199)-для ведення особистого селянського 

господарства за  межами населених пунктів  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Лощицю Руслану Романовичу 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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
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СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

                                                                                                                                      

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

 

  Роглянувши заяву гр. Шерегі Юрія Анатолійовича, жителя с. Северинівка, 

вул. Гагаріна, 31   про надання дозволу на розробку проекту земелеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, площею 1,9105га (кадастровий номер 

5924786900:11:002:0203)-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. 12,  116, 118, 

121,122 Земельного кодексу України і враховуючи висновки постійної комісії 

ради,  сільська  рада вирішила:  

1.Надати гр. Шерегі Юрію Анатолійовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 1,9105га (кадастровий 

номер 5924786900:11:002:0203)-для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Шерегі Юрію Анатолійовичу 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  
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СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект)                                                                                      
від 10.12.2019 року                                                           № 

Про відмову в наданні дозволу на виготовлення технічної документації 

 щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 

Розглянувши заяву гр. Гльози Світлани Сергіївни , жительки с. Кекине, 

вул. Садова, 15 про надання доволу на виготовлення технічної із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності  із земель 

сільськогосподарського призначення (кадастровий номер 

5924783200:03:004:0506, загальною площею 2,0486 га), на дві земельні ділянки, 

орієнтовою площею: 2,00га  та 0,486 га -для ведення особистого селянського 

господарства за межами населеного пункту с.Кекине, 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», 

Миколаївська сільська рада  ВИРІШИЛА:  

1.Відмовити  гр. Гльозі Світлані Сергіївні в надані  дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, загальною площею 

2,0486 га  (кадастровий номер 5924783200:03:004:0506), яка розташована  за 

межами населеного пункту с. Кекине,  Сумського району Сумської області в 

зв’язку з тим, що дана земельна ділянка внесена 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.  

 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 
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СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект)                                                   
від 10.12.2019 року                                                           № 

Про відмову в наданні дозволу  

на виготовлення проекту  

землеустрою щодо відведення 

 земельної ділянки у власність 

Розглянувши заяву гр. Забари Ірини Григорівни, жительки с. Лікарське, 

вул. Болгарська, 83 про надання розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності, орієнтовною площею 2,00га для 

ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту с. 

Лікарське,  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.Відмовити  гр. Забарі Ірині Григорівні в надані  дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, 

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

за межами населеного пункту с. Лікарське,  на території Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області в зв’язку з тим, що на даній 

сформованій земельній ділянці з кадастровим номером 5924786700:03:004:0322, 

загальною площею 6,9716га знаходиться  об’єкт нерухомого майна. 

 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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

                                                                                                                                      

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу  

на виготовлення проекту  

землеустрою щодо відведення 

 земельної ділянки у власність 

 

Розглянувши заяву гр. Усик Наталії Олександрівни, жительки с. 

Степанівка, вул. Кооперативна, 4, кв.43 про надання розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, 

орієнтовною площею 2,00га для ведення особистого селянського господарства 

за межами населеного пункту с. Лікарське,  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.Відмовити  гр. Усик Наталії Олександрівні в надані  дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, 

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

за межами населеного пункту с. Лікарське,  на території Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області в зв’язку з тим, що на даній 

сформованій земельній ділянці з кадастровим номером 5924786700:03:004:0322, 

загальною площею 6,9716га знаходиться  об’єкт нерухомого майна. 



 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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

                                                                                                                                      

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу  

на виготовлення проекту  

землеустрою щодо відведення 

 земельної ділянки у власність 

 

Розглянувши заяву гр. Шевчун Олени Вікторівни, жительки с. Лікарське, 

вул. Болгарська, 81 про надання розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності, орієнтовною площею 2,00га для 

ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту с. 

Лікарське,  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.Відмовити  гр. Шевчун Олені Вікторівні в надані  дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, 

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

за межами населеного пункту с. Лікарське,  на території Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області в зв’язку з тим, що на даній 

сформованій земельній ділянці з кадастровим номером 5924786700:03:004:0322, 

загальною площею 6,9716га знаходиться  об’єкт нерухомого майна. 

 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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку 

 технічної документації із землеустрою 

щодо поділу  земельної ділянки  

комунальної власності   

 

Роглянувши заяву громадян: Пархоменко Ігоря Володимировича, с. 

Миколаївка, вул. Першотравнева, 75; Глиненка Миколи Анатолійовича, с. 

Миколаївка, вул. Набережна, 8; Гомолі Анатолія Володимировича, с. 

Миколаївка, вул. вул. Набережна, 10, Некрасова Олександра Володимировича, 

с. Миколаївка, вул. Першотравнева, 89, Рябухи Дмитра Григоровича, с. 

Миколаївка, вул. Першотравнева, 120; Іванченка Петра Григоровича, с. 

Миколаївка, вул. Першотравнева, 81; Пархоменка Олега Віталійовича, с. 

Миколаївка, вул. Першотравнева, 104; Дунай Лідії Анатоліївни, с. Миколаївка, 

вул. Набережна, 4 Сапченка Сергія Анатолійовича, с. Миколаївка, вул. 

Першотравнева, 59; Андрющенко Ольги Іванівни, с. Миколаївка, вул. 

Молодіжна 6, кв. 2; Красулі Ніни Омелянівни, с. Миколаївка, вул. 

Першотравнева, 122; Андрющенка Володимира Миколайовича, с. Миколаївка, 

вул. Набережна, 1а; Пархоменка Юрія Володимировича, с. Миколаївка, вул. 

Перемоги, 15; Миколаїєнко Валентини Василівни, с. Миколаївка, вул. 

Набережна, 11; Ковальової Олени Павлівни, с. Миколаївка, вул. Миру, 5; 

Тютюнника Сергія Михайловича, с. Миколаївка, вул. Миру, 7; Дуная Анатолія 

Павловича, с. Миколаївка, вул. Шевченка63/3; Андросова Андрія Валерійовича, 

с. Миколаївка, вул. Набережна,3; Мокренко Ірини Володимирівни, с. 

Миколаївка, вул. Набережна, 12; Пархоменка Анатолія Івановича, с. 

Миколаївка, вул. Набережна, 18; Красулі Олександра Федоровича, с. 

Миколаївка, вул. Урожайна, 1; Бречка Володимира Миколайовича, с. 

Миколаївка, вул. Першотравнева, 57; Поправко Лідії Євгенівни, с. Миколаївка, 

вул. Набережна,7; Живиці Володимира Миколайовича, с. Миколаївка, вул. 

Набережна, 15; Щербак Валентини Миколаївни, с. Миколаївка, вул. 

Молодіжна, 8/2; Пархоменка Сергія Володимировича, с. Миколаївка, вул. 

Миру,10; Гошовського Василя Андрійовича, с. Миколаївка, вул. Миру, 4 про 



надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (кадастровий 

номер 5924785400:02:002:0162, загальною площею 17,7864 га), на тридцять 

шість  земельних ділянок, орієнтовною площею: 1,06 га; 0,55 га; 0,70га; 0,87 га; 

0,30га; 1,13 га; 0,70га; 0,30га; 0,30га; 0,80га; 0,50га; 0,30га; 0,40га; 0,43га; 

0,20га;0,30га; 0,56га; 0,50га; 0,50га;0,50га; 0,50га; 0,30га; 0,62га; 0,50га; 0,30га; 

0,60га; 0,20га   -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 дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, загальною площею 17,7864 га  (кадастровий номер 

5924785400:02:002:0162) на тридцять шість  земельних ділянок, орієнтовною 

площею: 1,06 га; 0,55 га; 0,70га; 0,87 га; 0,30га; 1,13 га; 0,70га; 0,30га;  0,30га; 

0,80га; 0,50га; 0,30га; 0,40га; 0,43га; 0,20га;0,30га; 0,56га; 0,50га; 0,50га;0,50га; 

0,50га; 0,30га; 0,62га; 0,50га; 0,30га; 0,60га; 0,20га  -для ведення особистого 

селянського господарства за межами населеного пункту с. Миколаївка, на 

території Миколаївської сільської ради 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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

  Роглянувши заяву гр. Білінської Марини Романівни, жительки с. 

Постольне, вул. Центральна, 93 А   про надання дозволу на розробку проекту 

земелеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 1,9106га 

(кадастровий номер 5924783200:03:002:0434)-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. 12,  116, 118, 121,122 Земельного кодексу 

України і враховуючи висновки постійної комісії ради, Миколаївська  сільська  

рада в и р і ш и л а:  

1.Надати гр. Білінській Марині Романівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 1,9106га (кадастровий 

номер 5924783200:03:002:0434)-для ведення особистого селянського 

господарства за  межами населених пунктів  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Білінській Марині Романівні 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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

  Роглянувши заяву гр. Сергієнка Павла Олеговича, жителя с. Лікарське, вул. 

Болгарська, 21   про надання дозволу на розробку проекту земелеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, площею 2,00га (кадастровий номер 

5924786700:01:001:0115)-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. 12,  116, 118, 

121,122 Земельного кодексу України і враховуючи висновки постійної комісії 

ради,  сільська  рада вирішила:  

1.Надати гр. Сергієнку Павлу Олеговичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 2,00 га (кадастровий номер                                      

5924786700:01:001:0115)-для ведення особистого селянського господарства за  

межами населених пунктів  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр.Сергієнку Павлу Олеговичу 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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

                                                                                                                                      

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

  Роглянувши заяву гр. Дорошенка Віктора Івановича, жителя с. Лікарське, 

вул. Садова, 13   про надання дозволу на розробку проекту земелеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,25га-для ведення 

особистого селянського господарства, в населеному пункті с. Лікарське по вул. 

Садова 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, 83, 116, 118, 121,122 

Земельного кодексу України і враховуючи висновки постійної комісії ради,   

сільська  рада вирішила:  

1.Відмовити  гр. Дорошенку Віктору Івановичу в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності із земель загального користування під земельними насадженнями, 

орієнтовною  площею 0,25 га-для ведення особистого селянського господарства 

в населеному пункті с. Лікарське по вул. Садова на території Миколаївської 

сільської ради  Сумського району Сумської області в зв’язку з тим, що землі 

загального користування населених пунктів не можуть передаватися у приватну 

власність. 

  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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект)                                                                                                                                    
від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу  

на виготовлення проекту  

землеустрою щодо відведення 

 земельної ділянки у власність 

Розглянувши заяву гр. Євдокименко Ольги Валеріївни, жительки с. 

Лікарське, вул. Шкільна, 31, кв.6 про надання розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, орієнтовною площею 

2,00га для ведення особистого селянського господарства за межами населеного 

пункту с. Лікарське,  на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області та,  відповідно  до статей 187,188 Земельного кодексу 

України, ст. 37 закону України « Про охорону земель», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  вирішила:  

1.Відмовити  гр. Євдокименко Ользі Валеріївні в надані  дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

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

господарства за межами населеного пункту с. Лікарське, на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області в зв’язку з 

забороною розорювання пасовищ. 

 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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 10.12. 2019                                                                                          №   

с. Миколаївка  

Про затвердження  технічної документації   

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

 меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   

Роглянувши заяву гр. Бєлошапки Володимира Сергійовича, жителя м. 

Суми, вул. Інтернаціоналістів,57 «Б», кв. 58 про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 

особистого селянського господарства в с. Над’ярне, вул. Тергенєва,26  на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області,  

розроблену  ФОП “Сумський земельний кадастр” та   керуючись п.34, ст.26  

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

землеустрій», ст.369 ЦК України, ст. 12,  40, 116, 118, 122 Земельного кодексу 

України і враховуючи висновки постійних комісій ради,  сільська  рада 

вирішила:  

1.Затвердити гр. Бєлошапці Володимиру Сергійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  за адресою с. Над’ярне, вул. Тергенєва,26   

площею 0,25 га-для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (кадастровий номер 5924786900:07:001:0133), 

площею 0,21га- для ведення особистого селянського господарства (кадастровий 

номер 5924786900:07:001:0132) 

2. Передати гр. Бєлошапці Володимиру Сергійовичу  безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,25 га-для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

5924786900:07:001:0133), площею 0,21га для ведення особистого селянського 

господарства (кадастровий номер 5924786900:07:001:0132) за адресою с. 



Над’ярне, вул. Тергенєва,26 на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області. 

3.Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до закону України про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

3.1. Зобов’язати гр. Бєлошапку Володимира Сергійовича дотримуватися 

обов’язків власників земельних ділянок відповідно до статті 91 Земельного 

Кодексу України. 

4. Земельному відділу сільської ради внести відповідні зміни в земельно- 

облікові документи. 

 

 

 

Сільський голова                                                          С. САМОТОЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
 

від 10.012 2019                                                          №                     

Про надання дозволу на розробку 

 технічної документації із землеустрою 

щодо поділу  земельної ділянки комунальної власності  

  Роглянувши заяву гр. Глиненка Віктора Миколайовича, жителя с. 

Миколаївка, вул. Миру, 12; Прокопенка Олександра Федоровича, с. Миколаївка, 

вул. Урожайна, 1а; Пархоменка Віталія Івановича, с. Миколаївка, вул. 

Першотравнева, 26; Щербака Олександра Петровича, с. Миколаївка, вул. 

Молодіжна, 8/2; Бречка Вадима Володимировича, с. Миколаївка, вул. 

Першотравнева, 57а; Романенка Віктора Миколайовича, с. Миколаївка, вул. 

Миру,9; Папушенко Алли Леонідівни, с. Миколаївка, вул. Першотравнева, 92; 

Самотоя Миколи Володимировича, с. Миколаївка, вул. Пролетарська, 14; 

Каменського Валерія івановича, с. Миколаївка, вул. Пролетарська, 9; Лічмана 

Юрія Петровича, с.Миколаївка, вул. Урожайна, 15; Літвінової Наталії Іванівни, 

с. Миколаївка, вул. Першотравнева, 48;  Іванов Володимир Анатолійович, с. 

Миколаївка, вул. Першотравнева, 47   щодо надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  у  приватну власність  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (кадастровий номер 

5924785400:02:003:0174, загальною площею 26,7083 га), орієнтовною площею 

1,4га; 1,04га; 0,60га; 0,28га; 0,30га; 1,85га; 0,50га; 1,5га; 0,58га; 1,55га; 0,50га; 

0,85га   -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 26,7083га (кадастровий номер 

5924785400:02:003:0174) на тринадцять земельних ділянок, площами 1,4 га, 

1,04га; 0,60га; 0,28га; 0,30га; 1,85га; 0,50га; 1,5га; 0,58га; 1,55га; 0,50га; 0,85га, 



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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку 

 технічної документації із землеустрою 

щодо поділу  земельної ділянки комунальної власності  

Роглянувши заяву громадян: Рябухи Григорія Івановича, с. Миколаївка, 

вул. Першотравнева, 120; Тверезовського Сергія Івановича, с. Миколаївка, вул. 

Набережна, 19; Пархоменко Катерини Анатоліївни, с. Миколаївка, 

вул.Першотравнева, 104, Одарченко Вікторії Володимирівни, с. Спаське, вул. 

Набережна, 37; Андрющенка Миколи Федоровича, с. Миколаївка, вул. 

Молодіжна,6, кв. 2; Кузнецова Миколи Івановича, с. Миколаївка, вул. 

Центральна, 56; Кузнєцової Антоніни Іванівни, с. Спаське, вул. Набережна, 3; 

Дем’яненко Віри Іванівни, с. Спаське, вул. Набережна, 7; Бідненка Миколи 

Володимировича, с. Спаське, вул. Низова, 15; Чирви Олександра Івановича, с. 

Спаське, вул. Низова, 47; Андріяша Сергія Григоровича, с. Спаське, вул. Низова, 

16; Гончаренка Віктора Васильовича, с. Миколаївка, вул. Першотравнева, 134; 

Андріяш Тетяни Григорівни, с. Миколаївка, вул. Низова, 16   про надання 

дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності  із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності (кадастровий номер 

5924785400:02:002:0161, загальною площею 19,5616 га), на п’ятнадцять  

земельних ділянок, орієнтовною площею: 0,43 га; 0,71 га;  0,70га; 0,60га; 0,94га; 

0,66га; 0,50га; 0,98га; 0,66га; 0,30га; 0,76га; 0,9га; 0,40га  -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 дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, загальною площею 19,5616 га  (кадастровий номер 

5924785400:02:002:0161) на п’ятнадцять земельних ділянок, орієнтовною 

площею: 0,43 га; 0,71 га; 0,70га; 0,60га; 0,94га; 0,66га; 0,50га; 0,98га 0,66га; 

0,30га; 0,76га; 0,9га; 0,40га   -для ведення особистого селянського господарства 

за межами населеного пункту с. Миколаївка,  на території Миколаївської 

сільської ради 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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про припинення права користування 

земельною ділянкою 

    Розлянувши заяву гр. Северин Катерини Василівни, жительки с. Мар’ївка, 

вул. Іванова, 6 стосовно відмови від земельної ділянки, орієнтовною площею 

0,17 га для розширення особистого селянського господарства, яка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Мар’ївка Сумського району Сумської області, 

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

закону України «Про землеустрій», ст.12, 140, 142 Земельного кодексу України 

та враховуючи висновки постійних комісій ради,  сільська рада вирішила:   

1. Припинити право  користування земельною ділянкою, орієнтовною 

площею 0,17 га для  розширення особистого селянського господарства в межах 

населеного пункту с. Мар’ївка,  на території Миколаївської сільської ради  

Сумського району Сумської області. 

2. Перевести до земель запасу сільської ради земельну ділянку загальною 

площею  0,17 га ріллі.  

3.Землевпоряднику сільської ради внести зміни в земельно-облікову 

документацію. 

 

Сільський голова                                                   С.САМОТОЙ 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

               Розглянувши заяву гр. Козлової Надії Сергіївни жительки с. Мар’ївка 

вул.Іванова,7 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки комунальної власності, орієнтовною площею 0,17 

га- для ведення особистого селянського господарства, яка знаходяться в межах 

населеного пункту с. Мар’ївка на території Миколаївської сільської ради 

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

Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії, сільська  

рада  вирішила: 

   1. Надати гр. Козловій Надії Сергіївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення- рілля, орієнтовною площею 0,17 

га- для ведення особистого селянського господарства, яка знаходяться в межах 

населеного пункту с. Мар’ївка на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області. 

          2. Рекомендувати гр. Козловій Н.С. замовити проект землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  із земель комунальної власності (рілля), в 

проектній організації, яка 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 подати на затвердження на розгляд 

сесії Миколаївської сільської ради. 

 

 

        Сільський голова                                                                         С.САМОТОЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про припинення права користування 

земельною ділянкою 

 Розглянувши заяву гр. Нікітенка Євгена Миколайовича  жителя с. 

Северинівка вул.Шевченка,30 про припинення права користування земельною 

ділянкою орієнтовною площею 0,20га, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Северинівка на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області, керуючись статтями 12,141 п.12 Перехідних положень 

Земельного кодексу України,  сільська рада вирішила: 

1. Припинити право користування земельною ділянкою загальною площею 

0,20 га ріллі громадянина Нікітенка Євгена Миколайовича. 

2. Перевести до земель запасу сільської ради земельну ділянку загальною 

площею  0,20 га ріллі.  

3.Землевпоряднику сільської ради внести зміни в земельно-облікову 

документацію. 

 

 

 

Сільський голова                                                                      С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки. 

              Розглянувши заяву гр. Скрипченко Віри Василівни жительки с. 

Северинівка вул.Калинова,28 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 0,20 га для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходяться в межах населеного пункту  с. Северинівка на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району, Сумської області керуючись  

ст. ст. 12, 33, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки 

постійної комісії сільська  рада  вирішила:  

  1. Надати гр. Скрипченко Вірі Василівни дозвіл на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення- рілля, орієнтовною площею 0,20 га 

для ведення особистого селянського господарства, яка знаходяться в межах 

населеного пункту с. Северинівка на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області. 

          2. Рекомендувати гр. Скрипченко В.В замовити проект землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки в приватну власність із земель комунальної 

власності (рілля), в проектній організації, яка 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 подати на затвердження на розгляд 

сесії Миколаївської сільської ради.  

    

Сільський голова                                                                      С.САМОТОЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про припинення права користування 

земельною ділянкою 

 Розглянувши заяву гр. Нікітенка Євгена Миколайовича  жителя  

с. Северинівка вул.Шевченка,30 про припинення права користування земельною 

ділянкою орієнтовною площею 0,25га, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с. Северинівка на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області, керуючись статтями 12,141 п.12 Перехідних положень 

Земельного кодексу України, сільська  рада   вирішила: 

1. Припинити право користування земельною ділянкою загальною площею 

0,25 га ріллі громадянина Нікітенка Євгена Миколайовича  . 

2. Перевести до земель запасу сільської ради земельну ділянку загальною 

площею  0,25 га ріллі.  

3.Землевпоряднику сільської ради внести зміни в земельно-облікову 

документацію. 

 

 

Сільський голова                                                                      С.САМОТОЙ 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки. 

               Розглянувши заяву гр. Кибукевич Наталії Іванівни жительки с. 

Северинівка вул.Калинова,20 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 0,25 га- для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходяться в межах населеного пункту с. Северинівка на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району, Сумської області керуючись  

ст. ст. 12, 33, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки 

постійної комісії, сільська  рада  вирішила:  

  1. Надати гр. Кибукевич Наталії Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення- рілля  орієнтовною площею 0,25 

га- для ведення особистого селянського господарства, яка знаходяться в межах 

населеного пункту с. Северинівка на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області. 

          2. Рекомендувати гр. Кибукевич Н.І. замовити проект землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності  комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення (рілля) в проектній організації, яка 

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 подати на затвердження на розгляд 

сесії Миколаївської сільської ради. 
           

 

 

       Сільський голова                                                                      С.САМОТОЙ 
 
 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки. 

               Розглянувши заяву гр. Козлова Олександра Володимировича, жителя с. 

Мар’ївка вул.Іванова,7 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки у власність, орієнтовною площею 0,17 га для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Мар’ївка на території Миколаївської сільської ради 

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

Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії,  сільська  

рада  вирішила: 

  1. Надати гр. Козлову Олександру Володимировичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки із земель 

сільськогосподарського призначення-рілля загальною площею 0,17 га для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходяться в с. Мар’ївка на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

          2. Рекомендувати гр. Козлову О.В. замовити проект землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності із земель 

сільськогосподарського призначення (рілля) в проектній організації, яка 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 подати на затвердження на розгляд 

сесії Миколаївської сільської ради.         

 

Сільський голова                                                                      С.САМОТОЙ 
 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про затвердження  технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості)   

Розглянувши заяву гр. Новохацької Юлії Петрівни, яка зареєстрована за 

адресою: Суми, вул. Реміснича, 25, кв. 115 про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) гр. Новохацькій  Ользі Петрівні (1/3 частка),гр. 

Новохацькій Юлії Петрівні (1/3 частка), гр. Сьодерхольм Лілії Петрівні (1/3 

частка)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області,   розроблена  

ТОВ «Сумський земельний кадастр», керуючись ст.12, ст.81, ст.131, ст.186 

Земельного Кодексу України та ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст. 3,5 Закону України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) та, 

враховуючи висновок постійної комісії ради, сільська  рада вирішила: 

 1. Затвердити гр. Новохацькій Юлії Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі 

( на місцевості) гр. Новохацькій  Ользі Петрівні (1/3 частка), гр. Новохацькій 

Юлії Петрівні (1/3 частка), гр. Сьодерхольм Лілії Петрівні (1/3 частка)   площею 

2,9147га – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(кадастровий номер 5924786900:02:001:0060), яка розташована на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

2. Виділити в натурі (на місцевості) земельні ділянки площею 2,9147 га 

ріллі ( кадастровим номером 5924786900:02:001:0060) спадкоємцям земельної 

частки (паю) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району відповідно до 

технічної документації із землеустрою.  

3. Довести до відома Новохацькій Ользі Петрівні (1/3 частка), гр. 

Новохацькій Юлії Петрівні (1/3 частка), гр. Сьодерхольм Лілії Петрівні (1/3 

частка)  про необхідність реєстрації права власності на земельні ділянки. 

 

Сільський  голова                                                                С. САМОТОЙ    



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку 

 технічної документації із землеустрою 

щодо поділу  земельної ділянки комунальної власності  
Роглянувши заяву гр. Дем’яненка Олександра Миколайовича, жителя с. 

Спаське, вул. Центральна, 12; Кузнецова Віктора Дмитровича. с.Спаське, вул. 

Центральна, 76; Пархоменка Сергія Володимировича, с. Спаське, вул. 

Центральна, 71; Пархоменка Геннадія Володимировича, с. Спаське, вул. 

Центральна, 62; Шептуна Владислава Віталійовича, с. Спаське, вул. Центральна, 

43; Демяненко Антоніни Степанівни, с. Спаське, вул. Центральна, 34;  Кущенка 

Романа Юрійович, с. Спаське, вул. Низова, 46; Кущенка Юрія Миколайовича, с. 

Спаське, вул. Низова, 46; Кущенко Ольги Миколаївни, с. Спаське, вул. Низова, 

46; Часник Галини Олександрівни, с. Суми, сул. Робітнича 87, кв. 1; Бідненка 

Миколи Володимировича, с. Спаське, вул. Низова, 15;  Красулі Антоніни 

Степанівни, с. Спаське, вул. Центральна, 32; Красулі Віктора Петровича, с. 

Спаське, вул Центральна, 20; Прокопенка Олександра Олександровича, с. 

Спаське , вул. Центральна, 36; Води Володимира Євгеновича, с. Спаське, вул. 

Центральна, 21; Малимоненко Лариси Олександрівни, с. Спаське, вул. 

Центральна, 69; Іванченка Миколи Степановича, с. Спаське, вул. Центральна, 66  

про  надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (кадастровий номер 

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

земельні ділянки, орієнтовною площею: 0,88 га; 0,37га; 0,85га; 0,51га; 0,48га; 

0,30га; 0,40га; 0,40га; 0,28га; 0,47га; 0,50га; 0,47га; 0,40га; 0,30га; 060га; 0,32га; 

1,3га   -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  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 вісімнадцять земельних ділянок, площами 0,88га; 

0,37га; 0,85га; 0,51га; 0,40га; 0,30га; 0,40га; 0,40га; 0,28га; 0,47га; 0,50га; 0,47га; 

0,40га; 0,30га; 060га; 0,32га; 1,3га,  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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про припинення права користування 

земельною ділянкою 

    Розлянувши заяву гр. Іванченко Катерини Петрівни, жительки с. Спаське, 

вул. Центральна, 66 стосовно відмови від земельної ділянки, орієнтовною 

площею 1,15 га -для розширення особистого підсобного господарства, яка 

знаходиться за межами населеного пункту с. Спаське Сумського району 

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

самоврядування в Україні», закону України «Про землеустрій», ст.12, 140, 142 

Земельного кодексу України та враховуючи висновки постійних комісій ради, 

сільська рада вирішила:   

1. Припинити право  користування земельною ділянкою, орієнтовною 

площею 1,15 га- для  розширення особистого підсобного господарства за межами 

населеного пункту с. Спаське на території Миколаївської сільської ради  

Сумського району Сумської області. 

2. Перевести до земель запасу сільської ради земельну ділянку загальною 

площею  1,15 га ріллі.  

3.Землевпоряднику сільської ради внести зміни в земельно-облікову 

документацію. 

 

 

 

Сільський голова                                                   С.САМОТОЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 10.12.2019 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. Шведа Олександра Михайловича, жителя с. 

Миколаївка, вул. Садова, 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 0,31 га-для ведення особистого селянського господарства в с. 

Миколаївка, вул. Садова, 44 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 

постійної комісії ради, сільська  рада вирішила: 

1.Надати гр. Шведу Олександру Михайловичу дозвіл на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки на місцевості щодо передачі у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 031га-для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: с. Миколаївка, вул. Садова, 44 Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Шведу Олександру Михайловичу 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                                                         С. САМОТОЙ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 10.12.2019 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. Гончаренка Віктора Миколайовича, жителя с. 

Над’ярне, вул. Тергенєва,22 про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки на місцевості щодо передачі земельної ділянки у власність, як власнику 

будинку, орієнтовною площею 0,04га –для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд, орієнтовною площею  

0,31 га-для ведення особистого селянського господарства в с. Над’ярне, вул. 

Тергенєва,22 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. Гончаренку Віктору Михайловичу дозвіл на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки на місцевості щодо передачі у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,04га –для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд, орієнтовною площею 0,56 га-для 

ведення особистого селянського господарства в с. Над’ярне, вул. Тергенєва,22 

Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Гончаренку Віктору Михайловичу 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                                                         С. САМОТОЙ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка                                                    

Про відмову у наданні дозволу на  

розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки у власність 

Розглянувши заяву гр. Пархоменка Олександра Юрійовича. жителя м. 

Суми, вул. Прокоф’єва 16, кв.88  щодо  надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 2,00 га- для 

ведення  особистого селянського господарства, керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,   сільська  рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Пархоменку Олександру Юрійовичу  у надані дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність площею 2.00 га для ведення особистого селянського господарства, 

оскільки згідно ст. ст. 118, 121 Земельного кодексу України останнній 

скористався своїм правом на безоплатну приватизацію земельної ділянки, що 

підтверджується державним актом ЯЗ№446141 на право власності на земельну 

ділянку площею 0,18 га- для ведення особистого селянського господарства. 

 

 

 

Сільський голова                                                   С.САМОТОЙ 

 
 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

  Роглянувши заяву гр. Рябухи Віктора Сергійовича, жителя с. Кекине, вул. 

Шевченка, 1 про надання дозволу на розробку проекту земелеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, площею 1,2819 га (кадастровий номер 

5924783200:03:001:0059)-для ведення особистого селянського господарства, за 

межами населеного пункту с. Кекине 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. Рябусі Віктору Сергійовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення- рілля, площею 1,2819 га 

(кадастровий номер 5924783200:03:001:0059) -для ведення особистого 

селянського господарства за межами населеного пункту с. Кекине Сумського 

району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Рябусі Віктору Сергійовичу   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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

                                                                                                                                      

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу  

на виготовлення проекту  

землеустрою щодо відведення 

 земельної ділянки у власність 

Розглянувши заяву гр. Сільченка Павла Володимировича, жителя с. 

Капітанівка, вул. Миру,12 про надання розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності, орієнтовною площею 2,00га 

для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту 

с. Постольне,  на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області та, відповідно до пункту 34  статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  статей 12, 40, 79 1, 116, 118, 122, Земельного 

кодексу України, частин 3, 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України щодо розмежування земель державної та комунальної власності, 

статті 50 Закону України «Про землеустрій»,  сільська рада вирішила: 

1.  Відмовити гр. Сільченку Павлу Володимировичу в наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

2 га у власність для ведення особистого селянського господарства за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 5924786700:03:001:0183,  

сільськогосподарського призначення, 16.00 – землі запасу, розташованої за 

межами населеного пункту с. Постольне Миколаївської сільської ради 

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

сформована як об’єкт цивільних прав, а саме: визначена її площа 17.3601 га, 

межа, внесена інформація про неї до Державного земельного кадастру, право 

комунальної власності територіальної громади Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області зареєстровано у Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно. 



 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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

                                                                                                                                      

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу  

на виготовлення проекту  

землеустрою щодо відведення 

 земельної ділянки у власність 

Розглянувши заяву гр. Сільченко Валентини Олександрівни, жительки с. 

Капітанівка, вул. Миру,12 про надання розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності, орієнтовною площею 2,00га 

для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту 

с. Постольне,  на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області та, відповідно до пункту 34  статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  статей 12, 40, 79 1, 116, 118, 122, Земельного 

кодексу України, частин 3, 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України щодо розмежування земель державної та комунальної власності, 

статті 50 Закону України «Про землеустрій»,  сільська рада вирішила: 

1.  Відмовити гр. Сільченко Валентині Олександрівні в наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

2 га у власність для ведення особистого селянського господарства за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 5924786700:03:001:0183,  

сільськогосподарського призначення, 16.00 – землі запасу, розташованої за 

межами населеного пункту с. Постольне Миколаївської сільської ради 

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

сформована як об’єкт цивільних прав, а саме: визначена її площа 17.3601 га, 

межа, внесена інформація про неї до Державного земельного кадастру, право 

комунальної власності територіальної громади Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області зареєстровано у Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно. 



  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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки   

гр. Жданову Олегу Петровичу  

Роглянувши заяву гр. Жданова Олега Петровича, жителя с. Гриценкове, 

вул. Миру, 20 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,  сільська  рада вирішила:  

1.Надати гр. Жданову Олегу Петровичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з земель 

запасу-рілля, площею 1,6025 га (кадастровий номер 5924786900:01:001:0107)-

для ведення особистого селянського господарства території Миколаївської 

сільської ради, Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Жданову Олегу Петровичу   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                                                        С.САМОТОЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

  Роглянувши заяву гр. Шпітальова Олександра Олександровича, жителя с. 

Постольне, вул. Центральна, 101   про надання дозволу на розробку проекту 

земелеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,00га (кадастровий 

номер 5924786700:01:001:0112)-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. 12,  116, 118, 121,122 Земельного кодексу України і враховуючи 

висновки постійної комісії ради, сільська  рада вирішила:  

1.Надати гр. Шпітальову Олександру Олександровичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

із земель сільськогосподарського призначення, площею 2,00 га (кадастровий 

номер 5924786700:01:001:0112)-для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр.Шпітальову Олександру Олександровичу 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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

  Роглянувши заяву гр. Бондаренко Юлії Федорівни, жительки с. 

Капітанівка, вул. Зелений Лужок,3, яка діє на підставі довіренності,  посвідченої 

приватним нотаріусом Арєшиним О.О. Сумського міського нотаріального 

округу від 28.08.2018р, зареєстрованої в реєстрі за № 2547, від імені Бондаренка 

Олександра Петровича, який зареєстрований за адресою: Сумська обл., 

Сумський район, с. Кровне, вул. Молодіжна 4, кв.6   про надання дозволу на 

розробку проекту земелеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

1,9106га (кадастровий номер 5924783200:03:002:0435)-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. 12,116, 118, 121,122 Земельного кодексу України 

і враховуючи висновки постійної комісії ради, сільська рада вирішила:  

1.Надати гр. Бондаренку Олександру Петровичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

із земель сільськогосподарського призначення, площею 1,9106га (кадастровий 

номер 5924783200:013002:0435)-для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Бондаренку Олександру Петровичу 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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову у наданні дозволу на  

розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки у власність 
Розглянувши заяву гр. Бурим Марини Вікторівни, жительки м. Суми, вул. 

Прокоф’єва 14/5, кв.85  щодо  надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 1,9106га 

(кадастровий номер 5924783200:03:002:0434)- для ведення  особистого 

селянського господарства, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  сільська  рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Бурим Марині Вікторівні  у надані дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,9106 га (кадастровий номер 5924783200:03:002:0434) -для ведення особистого 

селянського господарства, оскільки дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки був наданий учаснику АТО. 

 

 

 

Сільський голова                                                   С.САМОТОЙ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову у наданні дозволу на  

розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки у власність 

Розглянувши заяву гр. Єлагіної Віри Михайлівни, жительки м. Суми, вул. 

Олександра Олеся 6, кв.15  щодо  надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 1,9106га 

(кадастровий номер 5924783200:03:002:0435) для ведення  особистого 

селянського господарства, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Єлагіній Вірі Михайлівні  у надані дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

1,9106 га (кадастровий номер 5924783200:03:002:0435) для ведення особистого 

селянського господарства, оскільки дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки був наданий учаснику АТО. 

 

 

 

Сільський голова                                                   С.САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на поділ 

 земельної ділянки  

комунальної власності   

Роглянувши заяву виконавчого директора  ТОВ АФ «Северинівська» 

І.С.Хозова щодо надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної 

власності сільськогосподарського призначення (несільськогосподарські угіддя-

землі під господарськими  будівлями і дворами) (кадастровий номер 

5924786900:08:001:0069, загальною площею 2,2269га), на дві земельні ділянки 

орієнтовною площею 2,1039 га та площею 0,1230 га в  зв’язку з з наміром 

відчужити ТОВ «Молоко Вітчизни» (ідентифікаційний код 42634221) частину 

цілісного майнового комплексу  за межами населеного пункту с. Мар’ївка 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 згоду на поділ земельної ділянки загальною площею 2,2269 га   
(кадастровий номер 5924786900:08:001:0069) на дві  земельні ділянки площею 

2,1039га та площею 0,1230га, що перебуває у комунальній власності 

сільськогосподарського призначення (несільськогосподарські угіддя-землі під 

господарськими будівлями і дворами), яка розташована за межами населеного 

пункту с. Мар’ївка на території Миколаївської сільської ради 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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про включення земельних ділянок комунальної власності 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 України і враховуючи висновки постійної комісії ради,  

сільська  рада вирішила:   

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  

Вид угідь 

1 1,8691 5924783200:03:002:0437 Сільськогосподарського 

призначення 

Сільськогосподарські 

угіддя 

2 1,8692 5924783200:03:002:0438 Сільськогосподарського 

призначення 

Сільськогосподарські 

угіддя 

3 1,9105 5924783200:03:002:0432 Сільськогосподарського 

призначення 

Сільськогосподарські 

угіддя 

4 1,9106 5924783200:03:002:0433 Сільськогосподарського 

призначення 

Сільськогосподарські 

угіддя 

5 2,0 5924786900:01:001:0109 Сільськогосподарського 

призначення 

Сільськогосподарські 

угіддя 



6 2,0 5924786900:01: 001:0114 Сільськогосподарського 

призначення 

Сільськогосподарські 

угіддя 

7 2,0 5924786900:01:001:0108 Сільськогосподарського 

призначення 

Сільськогосподарські 

угіддя 

8 2,0 5924786900:01:001:0110 Сільськогосподарського 

призначення 

Сільськогосподарські 

угіддя 

 

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 ТРЕТЯ СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 10.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу  

на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр. Плецького Максима Миколайовича, жителя м. Суми 

вул.Куликівська,71, кв.99 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площі 0,38 га- для ведення 

особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах населеного 

пункту с.Перехрестівка  на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області, ст.26 закону України « Про місцеве самоврядування»,   

враховуючи висновки постійної комісії,  сільська рада  вирішила : 

1.Відмовити гр. Плецькому Максиму Миколайовичу в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,38 га- для ведення особистого селянського господарства, 

яка знаходиться в с. Перехрестівка  на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області оскільки  дана земельна ділянка при 

роздержавленню земель була передана в приватну власність. 

 

 

Сільський голова                                                   С.САМОТОЙ 


