
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                  № 17
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки 

Розглянувши  заяву  гр.  Білана  Володимира  Івановича,  жителя  с.
Северинівка, вул. Гагаріна, 15 стосовно надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00га-
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області,  керуючись  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії,  сільська
рада вирішила: 

1.Відмовити  гр.  Білану  Володимиру  Івановичу  в  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського господарства,
яка  розташована  за  межами  населених  пунктів   на  території  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області в зв’язку з тим,  що право
безкоштовної  приватизації  було  використане  на  підставі  рішення  «Про
передачу земельних ділянок у власність» виконавчого комітету Северинівської
сільської ради  №13 від 14.10.1993 року. 

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. 

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                 № 19
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні 
дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної 
ділянки у власність

Розглянувши  заяву  гр.  Палаженко  Марії  Сергіївни,  жительки  с.

Северинівка,  вул.  Гагаріна,  8а/2  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності площею

1,9105га ( кадастровий номер 5924786900:11:002:0201)-для ведення особистого

селянського  господарства за  межами  населених  пунктів   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,   116,  118,  122,  Земельного кодексу України,  враховуючи висновки

постійної комісії, сільська рада вирішила:

1.   Відмовити  гр.  Палаженко  Марії  Сергіївні  в  наданні  дозволу  на

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею

1,9015 га ( кадастровий номер 5924786900:11:002:0201)-для ведення особистого

селянського  господарства,  розташованої  за  межами  населених  пунктів

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

тим, що дана земельна ділянка утворилася шляхом поділу земельної ділянки,



яка  рішенням  24  сесії  від  26.06.18  року  за  №16  була  зарезервована  для

учасників АТО /ООС.

 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. 

 Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА

                                           



          

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                   № 20
с. Миколаївка 
Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки у власність

Розглянувши  заяву  гр.  Литвиненко  Олени  Валеріївни,  жительки  с.

Миколаївка, вул. Перемоги, 36 щодо  надання дозволу на розроблення проекту

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

для  ведення   особистого  селянського  господарства,  керуючись  ст.  123

Земельного  кодексу  України,  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії, сільська

рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Литвиненко  Олені  Валеріївні  у  надані  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

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

господарства  в  зв’язку  з  тим,  що  дана  земельна  ділянка  сформована  для

сінокосіння та випасання худоби шляхом створення громадських 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. 

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                   № 21
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку 
проекту землеустрою 
щодо відведення
земельної ділянки

Розглянувши  заяву  гр.  Черненко  Антоніни  Михайлівни,  жительки  с.
Северинівка, вул. Гагаріна, 30  стосовно надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,78 га
(кадастровий  номер  5924786900:11:001:0433)  -для  ведення  особистого
селянського господарства,  яка  розташована  за  межами населених пунктів  на
території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,
керуючись  ст.  26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи висновки постійної комісії, сільська рада вирішила: 

1.  Відмовити  гр.  Черненко  Антоніні  Михайлівні  в  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною площею 1,78га-для ведення особистого селянського господарства,
яка  розташована  за  межами  населених  пунктів   на  території  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області в зв’язку з тим, що  дана
земельна ділянка рішенням виконавчого комітету Северинівської сільської ради
Сумського району Сумської області від  25.11.1997 року за №185 була передана
в постійне  користування  Северинівській  загальноосвітній  школі  для ведення
господарської діяльності.

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. 

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА
                                      

        



      

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                   № 22
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки

Розглянувши  заяву  гр.  Василеги  Зої  Олександрівни,  жительки  с.
Гриценкове,  вул.  Миру,  26   стосовно  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,5 га
(кадастровий  номер  5924786900:11:001:0433)  -для  ведення  особистого
селянського господарства,  яка  розташована  за  межами населених пунктів  на
території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,
керуючись  ст.  26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи висновки постійної комісії, сільська рада вирішила: 

1.  Відмовити  гр.  Василегі  Зої  Олександрівні  в  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною площею 1,5га-для ведення особистого селянського господарства,
яка  розташована  за  межами  населених  пунктів   на  території  Миколаївської
сільської  ради Сумського району Сумської  області  в зв’язку з  тим, що дана
земельна ділянка рішенням виконавчого комітету Северинівської сільської ради
Сумського  району  Сумської  області  від   від  25.11.1997  року  за  №185  була
передана в постійне користування Северинівській загальноосвітній школі для
ведення господарської діяльності.

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. 



Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                    № 23
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки

Розглянувши  заяву  гр.  Черненка  Олександра  Леонідовича,  жителя  с.
Васюківщина, вул. Героїчна, 15  стосовно надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,78 га
(кадастровий  номер  5924786900:11:001:0433)  -для  ведення  особистого
селянського господарства,  яка  розташована  за  межами населених пунктів  на
території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,
керуючись  ст.  26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи висновки постійної комісії, сільська рада вирішила: 

1.Відмовити гр. Черненку Олександру Леонідовичу в наданні дозволу на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною площею 1,78га-для ведення особистого селянського господарства,
яка  розташована  за  межами  населених  пунктів   на  території  Миколаївської
сільської  ради Сумського району Сумської  області  в зв’язку з  тим, що дана
земельна ділянка рішенням виконавчого комітету Северинівської сільської ради
Сумського  району  Сумської  області  від   від  25.11.1997  року  за  №185  була
передана в постійне користування Северинівській загальноосвітній школі для
ведення господарської діяльності.

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.

 Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



                                           

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                 № 24
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства    

    Розглянувши заяву  гр.  Стасенко  Віктора  Яковича,  який  мешкає   в  с.
Кровне,  вул..  Польова,32  стосовно  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 1,00 га -
для  ведення  особистого  селянського  господарства,  керуючись  п.34  ст.26
Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Закону  України
«Про  землеустрій»  ст.12,118  Земельного  кодексу   України,  враховуючи
висновок постійної комісії, сільська рада вирішила:

1.Відмовити Стасенко Віктору Яковичу в наданні  дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
1,00  га  -для  ведення  особистого  селянського  господарства  в  с.  Кровне  вул.
Польова на території Миколаївської сільської ради в зв’язку з тим, що   ст. ст.
118,  121 Земельного кодексу України останній скористався своїм правом на
безоплатну приватизацію земельної ділянки, що підтверджується рішенням від
29.10.1996 Кровненської 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  громад,  містобудування,  регулювання  земельних
відносин та охорони навколишнього середовища.

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                     № 25
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки

 Розглянувши  заяву  гр.  Шови  Владислава  Сергійовича,  жителя  с.
Северинівка, вул. Шевченка 25, кв.1  про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00га -
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. Шові Владиславу Сергійовичу дозвіл на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею 1,9106  га  (кадастровий
номер  5924786900:11:002:0196)-для  ведення  особистого  селянського
господарства  за   межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської
сільської ради  Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Шові  Владиславу  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.

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                     № 26
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки

 Розглянувши заяву гр. Солодова Олександра Олександровича, жителя  с.
Мар’ївка,  вул.  Іванова,  5а    про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  орієнтовною площею 2,00га -
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.  Солодову Олександру Олександровичу дозвіл на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної
власності  із  земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  1,9105  га
(кадастровий  номер  5924786900:11:002:0200)-для  ведення  особистого
селянського господарства  за   межами населених пунктів   Сумського району
Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Солодову  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.



Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                    № 27
с. Миколаївка 
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Самойленка Романа Анатолійовича, жителя с. Постольне,
вул.  Центральна,  63  стосовно  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
керуючись  п 34  ст.   26 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування   в
Україні»,   ст. 12, 22, 33, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,  статей
19, 50 Закону України  «Про землеустрій »,  Закону України «Про Державний земельний
кадастр», враховуючи висновки постійної комісії, сільська рада вирішила:

1. Затвердити  гр.  Самойленку Роману Анатолійовичу проект землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  2,0га  (кадастровий номер
5924786900:13:002:0205) - для ведення особистого селянського господарства, яка
знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2. Надати гр.  Самойленку Роману Анатолійовичу   у власність земельну
ділянку  площею 2,0 га  за   кадастровим номером  5924786900:13:002:0205 -для
ведення  особистого селянського  господарства  з  земель  сільськогосподарського
призначення   комунальної  власності, яка  знаходиться  за  межами  населених
пунктів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

3. Гр.  Самойленку Роману Анатолійовичу здійснити державну реєстрацію
права власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.



4. Гр. Самойленку Роману Анатолійовичу виконувати обов’язки власника
земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

5.  Землевпоряднику  внести  необхідні  зміни  в  земельно-кадастрову
документацію.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з питань
розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-комунального
господарства,  благоустрою  територій  громади,  містобудування,  регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                     № 28
с. Миколаївка 
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Уманського Олександра Григоровича, жителя с. Склярівка,
вул. Соборна, 57 стосовно затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись  п 34
ст.  26 Закону  України «Про  місцеве самоврядування  в Україні»,   ст. 12,  22,
33, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,  статей 19, 50 Закону України
«Про землеустрій »,  Закону України «Про Державний земельний кадастр», враховуючи
висновки постійної комісії, сільська рада вирішила:

1. Затвердити гр. Уманському Олександру Григоровичу проект землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  1,7459га  (кадастровий номер
5924786900:08:002:0344) - для ведення особистого селянського господарства, яка
знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2. Надати гр. Уманському Олександру Григоровичу  у власність земельну
ділянку площею 1,7459 га за  кадастровим номером5924786900:08:002:0344- для
ведення особистого селянського господарства  із земель  сільськогосподарського
призначення  комунальної  власності, яка  знаходиться  за  межами  населених
пунктів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

3. Гр.  Уманському  Олександру  Григоровичу  здійснити  державну
реєстрацію  права  власності  земельної  ділянки  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства.



4.  Гр.  Уманському  Олександру  Григоровичу  виконувати  обов’язки
власника земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу
України.

5.  Землевпоряднику  внести  необхідні  зміни  в  земельно-кадастрову
документацію.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з питань
розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-комунального
господарства,  благоустрою  територій  громади,  містобудування,  регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                     № 29
с. Миколаївка 
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Білоконя Едуарда Юрійовича, жителя с. Лікарське, вул.
Шкільна,  8 стосовно затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись  п 34
ст.  26 Закону  України «Про  місцеве самоврядування  в Україні»,   ст. 12, 22,
33, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,  статей 19, 50 Закону України
«Про землеустрій »,  Закону України «Про Державний земельний кадастр», враховуючи
висновки постійної комісії, сільська рада вирішила:

1. Затвердити  гр. Білоконю Едуарду Юрійовичу проект землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  1,7459га  (кадастровий номер
5924786900:08:002:0345)  -для ведення особистого селянського господарства, яка
знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2. Надати гр. Білоконю Едуарду Юрійовичу  у власність земельну ділянку
площею 1,7459 га за  кадастровим номером5924786900:08:002:0345- для ведення
особистого  селянського  господарства  з  земель  сільськогосподарського
призначення   комунальної  власності, яка  знаходиться  за  межами  населених
пунктів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

3. Гр.   Білоконю  Едуарду  Юрійовичу  здійснити  державну  реєстрацію
права власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4.  Гр.  Білоконю  Едуарду  Юрійовичу  виконувати  обов’язки  власника
земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.



5.  Землевпоряднику  внести  необхідні  зміни  в  земельно-кадастрову
документацію.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з питань
розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-комунального
господарства,  благоустрою  територій  громади,  містобудування,  регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                     № 30
с. Миколаївка 
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши  заяву  гр.  Стеценка  Володимира  Володимировича,  жителя  с.
Васюківщина,  вул.  Героїчна,  20  стосовно  затвердження  проекту  землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  керуючись   п  34   ст.   26  Закону   України  «Про   місцеве
самоврядування  в Україні»,   ст. 12, 22, 33, 116, 118, 121, 122,  186 Земельного
кодексу України,  статей 19, 50 Закону України  «Про землеустрій »,  Закону України «Про
Державний земельний кадастр», враховуючи висновки постійної комісії,  сільська
рада вирішила:

1. Затвердити  гр.  Стеценку  Володимиру  Володимировичу  проект
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  2,0га  (кадастровий
номер  5924786900:13:002:0203)-для  ведення  особистого  селянського
господарства,  яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області. 

2. Надати гр. Стеценку Володимиру Володимировичу  у власність земельну
ділянку  площею  2,0 га  за   кадастровим номером  5924786900:13:002:0203-для
ведення особистого селянського господарства  із земель  сільськогосподарського
призначення   комунальної  власності, яка  знаходиться  за  межами  населених
пунктів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

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



4.  Гр.  Стеценку  Володимиру  Володимировичу  виконувати  обов’язки
власника земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу
України.

5.  Землевпоряднику  внести  необхідні  зміни  в  земельно-кадастрову
документацію.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з питань
розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-комунального
господарства,  благоустрою  територій  громади,  містобудування,  регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                     № 31
с. Миколаївка 
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Рябухи Віктора Сергійовича, жителя с. Кекине, вул. 
Шевченка, 1 стосовно затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись  п 34  
ст.  26 Закону  України «Про  місцеве самоврядування  в Україні»,   ст. 12, 22, 
33, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,  статей 19, 50 Закону України  
«Про землеустрій »,  Закону України «Про Державний земельний кадастр», враховуючи 
висновки постійної комісії, сільська рада вирішила:

1. Затвердити  гр.  Рябусі  Віктору  Сергійовичу  проект  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  1,2819га  (кадастровий номер
5924783200:03:001:0059) - для ведення особистого селянського господарства, яка
знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2. Надати гр. Рябусі Віктору Сергійовичу   у власність земельну ділянку
площею 1,2819 га з  кадастровим номером 5924783200:03:001:0059- для ведення
особистого  селянського  господарства  із  земель  сільськогосподарського
призначення   комунальної  власності, яка  знаходиться  за  межами  населених
пунктів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

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

4.  Гр.  Рябусі  Віктору  Сергійовичу  виконувати  обов’язки  власника
земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.



5.  Землевпоряднику  внести  необхідні  зміни  в  земельно-кадастрову
документацію.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-комунального
господарства,  благоустрою  територій  громади,  містобудування,  регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                     № 32
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки

               Розглянувши заяву гр. Рудик Ольги Володимирівни, жительки с.

Мар’ївка  вул.  Іванова,  21  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки орієнтовною площею 0,45 га -

для  ведення  особистого  селянського  господарства, яка  знаходяться  в  с.

Мар’ївка  на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району,

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

самоврядування  в Україні»,    ст. ст. 12, 33, 116, 118, 121 Земельного кодексу

України, враховуючи висновки постійної комісії, сільська  рада  вирішила:

 1.  Надати  гр.  Рудик  Ользі  Володимирівні  дозвіл  на  розробку  проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,45 га -

для  ведення  особистого  селянського  господарства із  земель

сільськогосподарського призначення-  рілля,  яка знаходяться в с.  Мар’ївка на

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

          2. Рекомендувати гр. Рудик О.В. 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. 

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                     № 33
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на розробку  технічної документації землеустрою,
щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності

 Розглянувши заяву гр. Рудика Віталія Миколайовича, жителя с. Мар’ївка
вул.  Іванова,  21;  гр.  Колодича  Віктора  Івановича,  жителя  с.  Мар’ївка  вул.
Першотравнева, 11; гр. Скачедуба Леоніда Федоровича жителя с. Мар’ївка  вул.
Першотравнева,  65;  гр.  Савки  Олени  Тарасівни,  жительки  с.  Мар’ївка  вул.
Іванова, 17; гр. Козлова Олександра Володимировича, жителя с. Мар’ївка, вул.
Іванова, 7 щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею:
0,6  га;  0,6  га;  0,7  га;  0,28  га;  0,17  га-  для  ведення  особистого  селянського
господарства, яка  знаходяться  за  межами  населеного  пункту  с.  Мар’ївка  на
території  Миколаївської  сільської  ради Сумського району,  Сумської  області,
керуючись  п 34  ст.   26 Закону  України «Про  місцеве самоврядування  в
Україні»,  ст. ст. 12, 33, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, 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  2,9801 га  (кадастровий  номер
5924786900:08:001:0182) на шість земельних ділянок, площами: 0,6 га; 0,6 га;
0,7 га; 0,28 га; 0,17га та 0,6301га, яка розташована за межами населеного пункту
с. Мар’ївка 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 



          3. Контроль за використанням цього рішення покласти на комісію з
питань  інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-комунального
господарства,  благоустрою  території  громади,  містобудування,  регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
          

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 



від 19.03.2020                                                                                               №  34
с. Миколаївка 
Про проведення земельних 
торгів у формі аукціону 

Керуючись  п.34  частини  1  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  відповідно  до  ст.  12124,  135-139  Земельного
кодексу України «Про оренду землі», на підставі договору про надання послуг з
проведення земельних торгів  у формі аукціону від                  ______________ ,
сільська рада вирішила:  

1.Провести  земельні  торги  у  формі  аукціону  з  продажу  права  оренди
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
площею 3,4397 га з кадастровим номером 5924786900:11:001:0124 комунальної
власності окремим лотом, визначеного у додатку 1. 

За  результатами  торгів  передати  переможцю  земельну  ділянку  у
користування на умовах, визначених договором оренди землі.  

2. Доручити проведення земельних торгів у формі аукціону  Державному
підприємству Центр державного земельного кадастру  Сумській регіональній
філії Центру ДЗК.

3.Встановити згідно з додатком 2: 
3.1.Стартову ціну лота (стартовий розмір орендної  плати за користування

земельною  ділянкою)  у  розмірі  12  (дванадцять)  відсотків  від  нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, враховуючи коефіцієнт індексації. 

3.2.  Крок  земельних  торгів  у  розмірі  0,5  відсотка  стартової  плати  за
користування земельною ділянкою.

3.3.  Розмір гарантійного внеску за лотом у розмірі  5 відсотків стартового
розміру річної плати за користування земельною ділянкою.  

3.4.Строк оренди земельної ділянки-7 (сім) років.
4. Винагорода виконавцю земельних торгів у сумі 50% річної орендної

плати  за  користування  земельною  ділянкою,  але  не  більше  2000
неоподаткованих  мінімумів  доходів  громадян,  покладається  на  переможця
земельних торгів. 

5. Безпосередньо в день проведення торгів після визначення переможця
укласти з ним договір оренди землі. 

6.  Вжити  заходів  щодо  оприлюденння  відповідно  до  чинного
законодавства результатів торгів не пізніше 5 робочих днів з дня їх проведення.

7. Уповноважити сільського голову бути присутнім на земельних торгах і
підписати договір. 

8. 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. 



Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА

Додаток 1 
до рішення  сорок восьмої 
позачергової сесії 
сьомого скликання № 34
від 19.03.2020 року

№
п
/
п

Місце
розташув
ання
(адреса)
земельної
ділянки

Кадастровий
номер земельної
ділянки

Цільове
призначення(функ
ціональне
використання)
земельної ділянки

Пло
ща
земе
льної
ділян
ки, га

Вид угідь Умов
и
прода
жу



1 Миколаїв
ська 
сільська 
рада 
Сумськог
о району 
(за 
межами 
населени
х 
пунктів)

5924786900:11:0
01:0124

01.01Для ведення 
товарного 
сільськогосподарсь
кого 
виробництва

3,439
7

Сільськог
осподарсь
кого 
призачен
ня  

Прав
о 
оренд
и на 
7(сім)
років

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА

Додаток 2 
до рішення  сорок восьмої 
позачергової сесії 
сьомого скликання № 34
від 19.03.2020 року 



Розрахунок стартової ціни лота
№п/
п

Місце
розташуван
ня  (адреса)
земельної
ділянки

Кадастровий  номер
земельної ділянки

Площа
земельн
ої
ділянки,
га

Норматив
на
грошова
оцінка
земельної
ділянки,
грн.

Стартова
ціна лота,
грн.

1 Миколаївсь
ка  сільська
рада
Сумського
району  (за
межами
населених
пунктів)

5924786900:11:001:01
24

3,4397 115112,93 13813,551
6

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                  № 37
с. Миколаївка 
Про реєстрацію права 
комунальної власності  
територіальної громади
на земельні ділянки    

Відповідно статті 26, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  статті  116  Земельного  кодексу  України,  статті  19  Закону  України
«Про  землеустрій»,  враховуючи  висновок  постійної  комісії,  сільська  рада
вирішила:

1.Зареєструвати  за  територіальною  громадою  Миколаївської  сільської
ради право комунальної власності на наступні  земельні ділянки:
- для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та
місцевого  самоврядування  площею  0,0886  га  з  кадастровим  номером
5924784200:02:002:0053 у селі Кровне по вул. Центральній,92.  
- для  будівництва  та  обслуговування  будівель  закладів  культурно-
просвітницького  обслуговування  площею  0,1246  га  з  кадастровим  номером
5924784200:04:002:0062 у селі Руднівка вулиця Центральна,80
- для будівництва  та  обслуговування  будівель  закладів  освіти   площею
0,3354 га з кадастровим номером 5924784200:02:002:0052    у селі Кровне по
вул. Центральній,91.  
- для  будівництва  та  обслуговування  будівель  закладів  культурно-
просвітницького  обслуговування  площею  0,9122  га  з  кадастровим  номером
5924784200:02:002:0054    у селі Кровне по вул. Центральній,85.  
- для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та
соціальної  допомоги    площею  0,0084  га  з  кадастровим  номером
5924784200:04:002:0063 у селі Руднівка вулиця Центральна,35
- для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та
соціальної  допомоги    площею  0,0525  га  з  кадастровим  номером
5924784200:02:002:0055 у селі Кровне по вул. Центральній,87.      



- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,0556 га з
кадастровим  номером  5924784200:02:001:0123  у  селі  Кровне  по  вул.
Першотравневій,36а
-  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,0603 га з
кадастровим  номером  5924784200:02:002:0238  у  селі  Кровне  по  вул.
Центральній,89.      
- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,0669 га з
кадастровим  номером  5924784200:02:002:0239  у  селі  Кровне  по  вул.
Центральній,90.      
                        

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                     № 35
с. Миколаївка 
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Бондаренка Олександра Петровича, жителя с. Кровне, вул.
Молодіжна  4,  кв.  6  стосовно  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки   у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
керуючись  п 34  ст.   26 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування   в
Україні»,   ст. 12, 22, 33, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,  статей
19, 50 Закону України  «Про землеустрій »,  Закону України «Про Державний земельний
кадастр»,  враховуючи висновки постійної комісії, сільська рада вирішила:

1. Затвердити  гр.  Бондаренку  Олександру  Петровичу  проект  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  1,9106га  (кадастровий номер
5924783200:03:002:0435) - для ведення особистого селянського господарства, яка
знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2.  Надати гр.  Бондаренку Олександру Петровичу   у  власність земельну
ділянку площею 1,9106га  з  кадастровим номером  5924783200:03:002:0435-  для
ведення особистого селянського господарства  із земель  сільськогосподарського
призначення   комунальної  власності, яка  знаходиться  за  межами  населених
пунктів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

3. Гр.  Бондаренку Олександру Петровичу здійснити державну реєстрацію
права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4.  Гр.  Бондаренку  Олександру  Петровичу    виконувати  обов’язки
власника земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу
України.



5.  Землевпоряднику  внести  необхідні  зміни  в  земельно-кадастрову
документацію.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з питань
розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-комунального
господарства,  благоустрою  територій  громади,  містобудування,  регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                     № 36
с. Миколаївка 
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
емельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Білінської Марини Романівни, жительки с. Постольне, вул.
Центральна, 93А стосовно затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись  п 34
ст.  26 Закону  України «Про  місцеве самоврядування  в Україні»,   ст. 12, 22,
33, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,  статей 19, 50 Закону України
«Про землеустрій »,  Закону України «Про Державний земельний кадастр», враховуючи
висновки постійної комісії, сільська рада вирішила:

1. Затвердити  гр.  Білінській  Марині  Романівні  проект  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  1,9106га  (кадастровий номер
5924783200:03:002:0434) - для ведення особистого селянського господарства, яка
знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2.  Надати  гр.  Білінській  Марині  Романівні  у  власність  земельну ділянку
площею 1,9106га  з  кадастровим номером  5924783200:03:002:0434-  для  ведення
особистого  селянського  господарства  з  земель  сільськогосподарського
призначення   комунальної  власності, яка  знаходиться  за  межами  населених
пунктів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

3. Гр.  Білінській Марині Романівні здійснити державну реєстрацію права
власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4.  Гр.  Білінській  Марині  Романівні   виконувати  обов’язки  власника
земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.



5.  Землевпоряднику  внести  необхідні  зміни  в  земельно-кадастрову
документацію.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з питань
розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-комунального
господарства,  благоустрою  територій  громади,  містобудування,  регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                   № 38
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розробку технічної документації 
щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки 

Розглянувши  заяву  гр.  Данечкіної  Оксани  Олександрівни,  яка  діє  на
підставі  довіренності,  посвідченої  приватним  нотаріусом  Степаненко  Т.І.
Сумського районного нотаріального округу Сумської області від 15.03.2018р,
зареєстрованої в реєстрі за № 371, від імені Бондаренко Юлії Федорівни, яка
зареєстрована за адресою: Сумська обл., Сумський район, с. Капітанівка, вул.
Зелений Лужок,3 про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою  щодо  встановлення   меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на
території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,
відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26,  статті 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,  Земельного кодексу України, Розділу Х
«Перехідних положень»,  Закону України «Про  землеустрій», 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,  Закону  України  «Про державну реєстрацію речових  прав
на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи рішення Сумського районного
суду Сумської області за № 587/1278/19,  сільська  рада   вирішила:

1. Надати  гр. Бондаренко Юлії Федорівні дозвіл на розробку  технічної  



документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва  з метою виділення в натурі  земельної частки (паю), на підставі
Сертифікату на право на земельну частку (пай), серія  СМ № 028379 за  № 253
від  30.05.1996  року,   розміром  4,13  в  умовних  кадастрових  гектарах,  яка
розташована на території Миколаївської сільської ради. 

       2. Гр.  Бондаренко Юлії Федорівні розробити технічну  документацію із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної   ділянки    в
натурі (на місцевості)   та подати на  розгляд сесії сільської ради.

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                            № 39
с. Миколаївка 
Про надання згоди на 
передачу земельних 
ділянок в суборенду

Розглянувши заяву виконавчого директора  ТОВ  АФ «Северинівська» Б.М.
Барило  про  надання  згоди  на  передачу  в  суборенду  земельних  ділянок
комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення
(несільськогосподарські угіддя- землі під господарськими будівлями і дворами)
з кадастровими номерами 5924786900:08:001:0064, площею 0,1155га  (договір
укладений  від  25.10.2010р,  державна  реєстрація  від  17.11.2010  року  №
041061301696,  номер запису про інше речове право 29657757 від 21.12.2018
року),  та  5924786900:08:001:0065,  площею  0,3824га  (договір   укладений  від
25.10.2010р, державна реєстрація від 17.11.2010 року № 041061301700, номер
запису про інше речове право 29658575 від 21.12.2018 року),  керуючись ст. 8
Закону України «Про оренду землі», ст. ст. 12, 93 Земельного кодексу України,
п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом
України  «Про  землеустрій»,  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
17.10.12 р. №1051 «Про затвердження порядку ведення державного земельного
кадастру», та враховуючи висновок постійної комісії, сільська рада вирішила:

І.  Надати  дозвіл  ТОВ   АФ «Северинівська»  (місце  знаходження:  42301,
Сумська  область,  Сумський  район,  с.  Северинівка,  вул.  Гагаріна,1а,
ідентифікаційний код 30879975), на передачу в суборенду земельних ділянок
комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення
(несільськогосподарські угіддя- землі під господарськими будівлями і дворами)
з кадастровими номерами 5924786900:08:001:0064, площею 0,1155га  (договір
укладений  від  25.10.2010р,  державна  реєстрація  від  17.11.2010  року  №
041061301696,  номер запису про інше речове право 29657757 від 21.12.2018
року),  та  5924786900:08:001:0065,  площею  0,3824га  (договір   укладений  від
25.10.2010р, державна реєстрація від 17.11.2010 року № 041061301700, номер
запису про інше речове право 29658575 від 21.12.2018 року), ТОВ « Молоко



Вітчизни»  (місце  знаходження:  41600  Сумська  область,  м.  Конотоп,  вул.
Успенсько-Троїцька,39; ідентифікаційний номер 4263421),  які  розташовані  за
межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області, без зміни цільового призначення.

1.  Умови договорів  суборенди  земельних ділянок  комунальної  власності
повинні  обмежуватися  умовами  договору  оренди  земельної  ділянки  і  не
суперечити йому.

2. Строк суборенди не може перевищувати строку визначеного договором
оренди землі.

ІІ. Зобов’язати землекористувачів зазначених в рішенні:
1. Протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення, сторонам

укласти договори суборенди земельних ділянок.
2.  Звернутися  до  Державного  кадастрового  реєстратора  та  подати

відповідну заяву про державну реєстрацію права суборенди земельних ділянок
та необхідні матеріали.

3. Здійснити державну реєстрацію права суборенди на земельні ділянки у
відповідності  до  вимог  чинного  земельного  законодавства  та  надати  в
податкову інспекцію відповідні відомості.

4. Використовувати  земельні ділянки комунальної власності виключно за
цільовим  призначенням  з  дотриманням  вимог  природоохоронного
законодавства.

5. Забезпечити виконання вимог викладених у ст. 48 Закону України «Про
охорону земель» та всіх інших вимог, передбачених чинним законодавством,
що регулюють діяльність у певних сферах господарювання.

6.  Дотримуватись  обов’язків  встановлених  ст.  96  Земельного  кодексу
України.

III.  Відповідним  організаціям  внести  зміни  до  земельно  -  кадастрової
реєстрації.

IV. Контроль по виконанню 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.

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                    № 40
с. Миколаївка 
Про затвердження технічної 
документації із   землеустрою   
щодо поділу  земельної 
ділянки 

            Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо  поділу
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
призначення  загальною  площею  41,8395га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0173,  розташованої  за  межами  населених  пунктів,  на
одинадцять  земельних ділянок в тому числі:  площею 0,1095га,   кадастровий
номер  5924785400:02:003:0194;  площею  0,1128га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0199;  площею  12,2833га,  кадастровий  номер
5924783540:02:003:0191;  площею  1,51300га,  кадастровий  номер
5924783540:02:003:0190;  площею  0,5000га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0198;  площею  0,4800га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0193;  площею  13,9154га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0196;  площею  0,6200,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0192;  площею  0,8000га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0195;  площею  2,0000га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0189;  площею  9,4885га,  кадастровий  номер  5924785400:
02:003:0197  на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської  області,  розроблену  ДП «Центр  державного  земельного  кадастру»,
керуючись ст.12,186 Земельного кодексу  України,  ст.33  Закону  України „Про
місцеве  самоврядування в Україні ”, враховуючи висновок постійної комісії,
сільська рада вирішила:

           1.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення  загальною  площею
41,8395 га кадастровий номер 5924785400:02:003:0173, розташованої за межами
населених пунктів,  на  одинадцять земельних ділянок в тому числі:  площею
0,1095га,   кадастровий  номер  5924785400:02:003:0194;  площею  0,1128га,



кадастровий  номер  5924785400:02:003:0199;  площею  12,2833га  кадастровий
номер  5924783540:02:003:0191;  площею  1,51300га  кадастровий  номер
5924783540:02:003:0190;  площею  0,5000га  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0198;  площею  0,4800га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0193;  площею  13,9154га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0196;  площею  0,6200,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0192;  площею  0,8000га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0195;  площею  2,0000га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0189;  площею  9,4885га,  кадастровий  номер  5924785400:
02:003:0197  на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області.
         2.  Сільському  голові  С.  Самотою  провести  державну  реєстрацію
земельних   ділянок  сільськогосподарського  призначення   площею  0,1095га,
кадастровий  номер  5924785400:02:003:0194;  площею  0,1128га,  кадастровий
номер  5924785400:02:003:0199;  площею  12,2833га,  кадастровий  номер
5924783540:02:003:0191;  площею  1,51300га,  кадастровий  номер
5924783540:02:003:0190;  площею  0,5000га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0198;  площею  0,4800га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0193;  площею  13,9154га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0196;  площею  0,6200,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0192;  площею  0,8000га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0195;  площею  2,0000га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0189;  площею  9,4885га,  кадастровий  номер  5924785400:
02:003:0197,  які  знаходяться  за  межами  населених  пунктів   на  території
Миколаївської  сільської  ради Сумського району Сумської  області.  Код виду
цільового  призначення  землі   згідно  (КВЦПЗ):16.00  Землі  запасу  (земельні
ділянки кожної  категорії  земель,  які  не надані  у власність або користування
громадянам чи юридичним особам). 

       3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань
інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-комунального  господарства,
благоустрою  територій  громади,  містобудування,  регулювання  земельних
відносин та охорони навколишнього середовища.

 Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                    № 41
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки

 Розглянувши  заяву  гр.  Рахімової  Нелі  Володимирівни,  жительки   с.
Миколаївка, вул.  Першотравнева, 82 про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,80 га (кадастровий
номер  5924785400:02:003:0195)-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. Рахімовій Нелі Володимирівні дозвіл на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  0,80  га  (кадастровий
номер  5924785400:02:003:0195) -для  ведення  особистого  селянського
господарства за  межами населеного пункту с. Миколаївка  Сумського району
Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Рахімовій  Нелі  Володимирівні  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.



Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                    № 42
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки

 Розглянувши заяву гр. Матвієвської Віталії Володимирівни, жительки  с.
Миколаївка,  вул.  Першотравнева,  60     про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,  площею  0,62  га
(кадастровий  номер  5924785400:02:003:0192)-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.  Матвієвській  Віталії  Володимирівні  дозвіл  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної
власності  із  земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  0,62  га
(кадастровий  номер  5924785400:02:003:0192) -для  ведення  особистого
селянського  господарства  за   межами  населеного  пункту  с.  Миколаївка
Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати гр. Матвієвській Віталії Володимирівні 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.



Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                    № 43
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки

 Розглянувши заяву гр. Гончаренко Валентини Володимирівни, жительки  
с. Миколаївка, вул. Першотравнева, 134    про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,0 га 
(кадастровий номер 5924785400:02:003:0189)-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.  Гончаренко Валентині  Володимирівні дозвіл на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної
власності  із  земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  2,0  га
(кадастровий  номер  5924785400:02:003:0189) -для  ведення  особистого
селянського  господарства  за   межами  населеного  пункту  с.  Миколаївка
Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Гончаренко  Валентині   Володимирівні  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.

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                    № 44
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної
ділянки

 Розглянувши заяву гр. Стеценка Олександра Володимировича, жителя  с.
Миколаївка, вул.  Пролетарська, 18 про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га -
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,  ст.  5  Закону  України  «Про
особисте  селянське  господарство»,  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  1,5621   га
(кадастровий  номер  5924786700:01:001:0107)-для  ведення  особистого
селянського  господарства  за   межами  населених  пунктів  Миколаївської
Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Стеценку  Олександру  Володимировичу  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.

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                            № 46
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки

 Розглянувши  заяву  гр.  Пархоменка  Сергія  Івановича,  жителя  с.
Миколаївка, вул.  Пролетарська, 28 про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,48 га -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,  ст.  5  Закону  України  «Про  особисте
селянське  господарство»,  враховуючи  висновки  постійної  комісії  ради,
сільська  рада вирішила: 

1.Надати гр. Пархоменку Сергію Івановичу дозвіл на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  0,48  га  (кадастровий
номер  5924785400:02:003:0193)-для  ведення  особистого  селянського
господарства за  межами населених пунктів Миколаївської  Сумського району
Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Пархоменку  Сергію  Івановичу 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.

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА  ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                    № 45
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки

 Розглянувши заяву гр. Непийводи Юрія Івановича, жителя с. Миколаївка,
вул.   Миру,  2  про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки,  площею  1,53  га  -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, ст. 5 Закону України «Про особисте селянське господарство»,
враховуючи висновки постійної комісії ради,  сільська  рада вирішила:
 

1.Надати  гр.  Непийводі  Юрію  Івановичу  дозвіл  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  1,53га  (кадастровий
номер  5924785400:02:003:0190)-для  ведення  особистого  селянського
господарства за  межами населених пунктів Миколаївської  Сумського району
Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Непийводі  Юрію  Івановичу 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.



Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                   № 47
с. Миколаївка 
Про відмову в користуванні 
земельною ділянкою 

 Розглянувши заяву гр. Коропця Петра Олександровича, який мешкає в с.

Миколаївка,  вул.  Перемоги,  26  про   добровільну  відмову  в  користуванні

земельною ділянкою, площею 0,5 га,  яка розташована за межами населеного

пункту с.  Миколаївка, на території Миколаївської сільської ради, Сумського

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

самоврядування»,  Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.  141  «Земельний

кодекс України» та враховуючи висновки постійної комісії ради, сільська рада

вирішила:  

1. Припинити гр.  Коропцю Петру Олександровичу право користування

земельною ділянкою, площею 0,5 га,  яка розташована за межами населеного

пункту с.  Миколаївка,  на території  Миколаївської  сільської  ради,  Сумського

району Сумської області, у зв’язку з добровільною  відмовою землекористувача

та передати до земель запасу сільської ради.

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.



Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 19.03.2020                                                                    № 48
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної
ділянки

 Розглянувши  заяву  гр.  Коропець  Оксани  Василівни,  жительки  с.
Миколаївка,  вул.   Перемоги,  22  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,5 га (кадастровий
номер  5924785400:02:003:0198)-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, ст. 5 Закону України «Про особисте селянське господарство»,
враховуючи висновки постійної комісії ради,  сільська  рада вирішила: 

1.Надати  гр.  Коропець  Оксані  Василівні  дозвіл  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  0,5  га  (кадастровий
номер  5924785400:02:003:0198)-для  ведення  особистого  селянського
господарства  за   межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Коропець  Оксані  Василівні 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.



Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА
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	За результатами торгів передати переможцю земельну ділянку у користування на умовах, визначених договором оренди землі.
	2. Доручити проведення земельних торгів у формі аукціону Державному підприємству Центр державного земельного кадастру Сумській регіональній філії Центру ДЗК.
	3.Встановити згідно з додатком 2:
	3.1.Стартову ціну лота (стартовий розмір орендної плати за користування земельною ділянкою) у розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, враховуючи коефіцієнт індексації.
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	6. Вжити заходів щодо оприлюденння відповідно до чинного законодавства результатів торгів не пізніше 5 робочих днів з дня їх проведення.
	7. Уповноважити сільського голову бути присутнім на земельних торгах і підписати договір.
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