
                            

 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 27.02.2020                                                                         № 29 

с. Миколаївка 

Про затвердження  технічної  

документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної  ділянки в  

натурі (на місцевості) 

 

Розглянувши заяву гр. Шульженка Анатолія Васильовича, жителя м. 

Суми, вул. Ковпака 81а, кв.44 про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства   за 

адресою: с. Склярівка, вул. Соборна, 15  на території Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області, розроблена ФОП Жук Наталія 

Михайлівна та керуючись статтями, пунктом 34  статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 118, 121, 122 Земельного 

кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії ради,  сільська  рада 

вирішила:  
 

1. Затвердити гр. Шульженку Анатолію Васильовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,2731га, кадастровий номер 

5924786900:06:003:0145), яка розташована в с. Склярівка, вул. Соборна, 15 на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

2. Передати гр. Шульженку Анатолію Васильовичу  безоплатно у 

власність земельну ділянку, площею 0,2731га- для ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 5924786900:06:003:0145), яка 

розташована в с. Склярівка, вул. Соборна, 15  на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області. 

3. Зобов’язати гр. Шульженка А.В.  дотримуватися обов’язків власників 

земельних ділянок відповідно до статті 91 Земельного Кодексу України;  



3.1. Гр. Шульженку А.В. оформити право власності на земельну ділянку 

відповідно до статей 125, 126 Земельного Кодексу України. 

 4. Земельному відділу сільської ради внести відповідні зміни в 

земельно- облікові документи.  

 

 

 

Сільський  голова                                                               Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 27.02.2020                                                                         № 30 

с. Миколаївка 

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки в оренду   

ТОВ «За мир»  

 

Розглянувши звернення директора ТОВ “За Мир” А.М. Зубко від 

22.01.2019 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду ТОВ «За мир» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (під сільськогосподарськими та іншими господарськими 

будівлями і дворами) за рахунок земель комунальної власності (землі запасу) 

на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, 

розроблений ТОВ «Полюс –С», керуючись п.2 ст. 134  Земельним кодексом 

України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.6 

закону України «Про оренду землі»  та витягу з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно, в якому зареєстроване право власності за № 6353952 

від 16.07.2014 року, враховуючи висновок постійної комісії, сільська рада 

вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

в оренду ТОВ «За мир» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (під сільськогосподарськими та іншими господарськими 

будівлями і дворами за рахунок земель комунальної власності (землі запасу) 

площею 1,6724га, кадастровий номер 5924783200:02:001:1159 на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

2. Передати в оренду  терміном на 7 (сім) років земельну ділянку 

шляхом укладання договору оренди земельної ділянки комунальної власності 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (під 

сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами за 

рахунок земель комунальної власності (землі запасу) площею 1,6724 га, 



кадастровий номер 5924783200:02:001:1159 на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області.   

2. Погодити ТОВ  «За мир» орендну плату за користування земельною 

ділянкою площею 1,6724 га, кадастровий номер 5924783200:02:001:1159   у 

розмірі 12 (дванадцять) % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

3. Укласти  договір оренди землі згідно даного рішення. 

4. ТОВ «За мир» забезпечити проведення державної реєстрації 

додаткової угоди про заключення договору оренди зазначеної вище земельної 

ділянки площею 1,6724 га, кадастровий номер 5924783200:02:001:1159. 

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

розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, благоустрою територій громади, містобудування, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

 

                                                                                     

Сільський голова                                                          Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 27.02.2020                                                                         № 31 

с. Миколаївка 

Про внесення змін до  

договору оренди землі  

від 27.03.2008 року 

 

   Розглянувши звернення директора ТОВ “За мир» Зубка А.М.  про 

внесення змін до договору оренди землі на невитребувані земельні частки 

(паї), зареєстрованого у Сумському районному реєстраційному відділі 

Сумської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру при 

Держкомземі України від 27.03.2008 за № 0406861303638,  у зв’язку з 

набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності 

на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні» від  10.07.2018 року № 2498-VIII, 

керуючись пункту 34 частини першої статтi 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Українi» ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»  

сільська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до договору оренди землі на невитребувані земельні 

частки (паї), зареєстрованого у Сумському районному реєстраційному відділі 

Сумської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру при 

Держкомземі України від 27.03.2008 за № 0406861303638, а саме: 

1.1. Викласти пункт 2 Договору в наступній редакції: 

«2. В оренду передаються земельні ділянки не витребувані земельні 

частки (паї) в кількості 15 шт, що складаються з земельних ділянок загальною 

площею 57,29936га, з яких 55,40176 га ріллі та 1,8976 га сіножаті відповідно 

до Списку, який є додатком до цієї додаткової угоди. 

1.2. Викласти пункт 5 Договору в наступній редакції: 



«5. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок становить 

2 055 515,99  (Два мільйони п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот п’ятнадцять, 99 коп.) 

гривень» 

1.3.  Викласти пункт 9 Договору в наступній редакції: 

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

246 661,91 гривень  (двісті сорок шість тисяч шістсот шістдесят  одна  грн. 91 

коп.)  за рік, що складає 12% (дванадцять)  від нормативної грошової оцінки 

землі». 

2. Інші умови Договору оренди землі на невитребувані земельні частки 

(паї), зареєстрованого 

 у Сумському районному відділі Сумської регіональної філії ДП 

«Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України» від 

27.03.2008 р за реєстровим №0408612303638 залишити без змін. 

3. Укласти  додаткову угоду до договору оренди землі від 27.03.2008 

року, згідно даного рішення. 

4. ТОВ «За мир»  забезпечити проведення державної реєстрації 

додаткової угоди до договору оренди землі від 27.03.2008 року згідно даного 

рішення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з 

питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-

комунального господарства, благоустрою територій громади, містобудування, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

Сільський  голова                                                                 Сергій САМОТОЙ 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 27.02.2020                                                                         № 32 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу  

на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

Розглянувши заяву гр. Лучанінова Володимира Миколайовича, жителя 

с. Мар’ївка, вул. Першотравнева, 60  про  надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 0,18га –для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) в межах 

населеного пункту с. Северинівка, керуючись ст. ст. 19, 20 ч.5, 38, 39, 40, 83 

Земельного кодексу України, розділ X п.15(б) «Перехідних положень» 

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

самоврядування в Україні»,  сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Лучанінову Володимиру Миколайовичу  у надані 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність  орієнтовною площею 0,18 га- для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( 

присадибна ділянка) в межах населеного пункту с. Северинівка  в зв’язку з   

тим, відповідно до містобудівної документації не передбачена земельна 

ділянка для  даного виду  призначення. 



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з 

питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-

комунального господарства, благоустрою територій громади, містобудування, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Сільський голова                                                      Сергій САМОТОЙ 
 

                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 27.02.2020                                                                         № 33 

с. Миколаївка 

Про відмову  в затвердженні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення)  меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) гр. Ткаченку В.О. 

 

Розглянувши заяву гр. Ткаченка Василя Олександровича, жителя  

с. Лікарське, вул. Болгарська, 6 про затвердження технічної із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення особистого 

селянського господарства за адресою: с. Лікарське, вул. Болгарська, 6 на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, 

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

40,  116, 118, 120, 121Земельного кодексу України, враховуючи висновок 

постійної комісії, сільська рада вирішила:  

 

1. Відмовити гр. Ткаченку Василю Олександровичу в затвердженні 

технічної документації з землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), площею 0,0972 га- для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), кадастровий номер 5924786700:04:005:0137 та площею 

0,2028 га- та ведення особистого селянського господарства, кадастровий 

номер 5924786700:04:005:0138 за адресою: с. Лікарське, вул. Болгарська, 6 на 



території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області в 

зв’язку з тим, що з згідно рішення виконавчого комітету Постольненської 

сільської ради від 27.09.1993 року за № 31 у приватну власність було передано 

земельну ділянку площею 0,25 га, з них: для особистого селянського 

господарства 0,197 га,  та під будинками та спорудами 0,0530га. Відсутнє 

право власності на нерухоме майно, яке розташоване на частині земельної 

ділянки, яка передбачається на збільшення площі для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з 

питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-

комунального господарства, благоустрою територій громади, містобудування, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Сільський голова                                                     Сергій САМОТОЙ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 27.02.2020                                                                         № 34 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо становлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі   (на 

місцевості) гр. Діденко Н.Л. 

 

Розглянувши заяву гр. Діденко Надії Леонідівни, жительки м. Суми, вул. 

Н.Сироватська 37, кв. 44 про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  орієнтовною площею 0,03 га-для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та на 

земельну ділянку, орієнтовною площею 0,27га-для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Мар’ївка, вул. Першотравнева, 70 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, враховуючи свідоцтво про право на спадщину за 

заповітом та висновки постійних комісій ради,   сільська  рада вирішила:  

 

1.Надати гр. Діденко Надії Леонідівні  дозвіл на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості), орієнтовною площею 

0,03 га-для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, земельну ділянку, орієнтовною площею 0,27 га-для ведення 

особистого селянського господарства, розташованого  за адресою: с. Мар’ївка, 

вул. Першотравнева, 70  на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області    

2.Рекомендувати гр. Діденко Надії Леонідівні замовити технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 



земельної ділянки в натурі (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) подати на  затвердження на 

розгляд сесії Миколаївської сільської ради.  

 

 

 

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 27.02.2020                                                                         № 35 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки гр. Прийменко Р.І. 

 

  Розглянувши заяву гр. Прийменка Романа Івановича, жителя  с. Рогізне, 

вул. Прянішнікова 9, кв.4 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5 га -

для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту 

с. Рогізне  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. Прийменку Роману Івановичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 0,5 га-                                    

для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту 

с. Рогізне на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Прийменку Роману 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. 

 

 

 

Сільський голова                                                          Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 27.02.2020                                                                         № 36 

с. Миколаївка 

Про поновлення терміну  

дії договору шляхом  

укладання додаткової  

угоди (площа 11,5458 га) 

 

Розглянувши звернення директора СВК «Миколаївський» Непийводи 

Юрія Івановича від 29.01.2020 про поновлення договору оренди земельної 

ділянки, цільове призначення- товарне сільськогосподарське виробництво  від 

05.05.2010, зареєстрованого у Сумському районному реєстраційному відділі 

Сумської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» при 

Держкомземі України за № 0410613000555 від 10.06.2010 на новий термін 

шляхом укладання додаткової угоди,  керуючись статті 33 Закону України 

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

мiсцеве самоврядування в Українi», на підставі рішення сесії Миколаївської 

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

 

1. Поновити Договір оренди земельної ділянки від 05.05.2010, 

зареєстрованого у Сумському районному реєстраційному відділі Сумської 

регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» при 

Держкомземі України за № 0410613000555 від 10.06.2010  шляхом укладення 

додаткової угоди на земельну  ділянку комунальної власності  площею 

11,5458га, (кадастровий номер 5924785400:02:002:0108), яка розташована за 

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  терміном на 7 (сім) років. 

2. Погодити СВК «Миколаївський» орендну плату за користування 

земельною ділянкою комунальної власності  площею  11,5458га, (кадастровий 

номер  5924785400:02:002:0108) у розмірі 12% від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки. 



3. СВК «Миколаївський» забезпечити проведення державної реєстрації 

додаткової угоди про поновлення договору оренди зазначеної вище земельної 

ділянки площею 11,5458га. 

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

розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, благоустрою територій громади, містобудування, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища.    

                                                   

 

                  

Сільський голова                                      Сергій САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 27.02.2020                                                                         № 37 

с. Миколаївка 

Про поновлення договору  

оренди земельної ділянки  

загальною площею 1,7162га 

 

Розглянувши лист–повідомлення  директора СВК «Миколаївський»  

Непийводи Юрія Івановича щодо поновлення Договору оренди землі,  право 

користування зареєстровано у Сумському районному реєстраційному відділі 

Сумської регіональної філії ДП "Центр Державного земельного кадастру при 

Держкомземі України  від 22.04.2010 року № 041061300280, на земельні 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(несільськогосподарські угіддя – землі під польовими дорогами) загальною 

площею 1,716 га, керуючись ч. 1 ст. 122 Земельного кодексу України, ч. 1–5 

ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ч. 1 ст. 122 та п. 21 Перехідних положень 

Земельного кодексу України, п. 2 Договору оренди землі, державна реєстрація 

від 22.04.2010 року № 041061300280,  сільська рада вирішила: 

 

1. Поновити Договір оренди державна реєстрація від 22.04.2010 року  

№ 041061300280  на новий строк, а саме – 7 (сім) років, шляхом укладення з 

СВК «Миколаївський» ідентифікаційний код 30621518, відповідної 

додаткової угоди про поновлення вище зазначеного Договору оренди землі від 

22.04.2010 року № 041061300280 на земельні ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (несільськогосподарські угіддя – землі 

під польовими дорогами) загальною площею 1,7162 га з кадастровими 

номерами:  

5924785400:02:001:0559 (0,2936га);  

 5924785400:04:001:0171 (0,1773га);  

5924785400:02:001:0560 (0,7164га);  

5924785400:02:002:0099 (0,2908га);  



5924785400:04:001:0172 (0,2381га), які розташовані за межами  населених 

пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 

області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

2. Встановити СВК «Миколаївський»  ідентифікаційний код 30621518, 

орендну плату по Договору оренди державна реєстрація від  22.04.2010 року 

№ 041061300280, за користування земельними ділянками комунальної 

власності сільськогосподарського призначення (несільськогосподарські 

угіддя – землі під польовими дорогами) загальною площею 1,7162 га у розмірі 

12% (Дванадцять відсотків) від діючої нормативної грошової оцінки  

земельних ділянок. 

5. СВК «Миколаївський»  ідентифікаційний код 30621518 забезпечити 

проведення державної реєстрації додаткової угоди про поновлення Договору 

оренди, державна реєстрація від  22.04.2010 року № 041061300280, відповідно 

до вимог діючого законодавства України та в п’ятиденний строк після 

державної реєстрації права оренди землі направити копію додаткової угоди до 

Управління у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області. 

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.  

 

 

 

Сільський  голова                                                                Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 27.02.2020                                                                         № 38 

с. Миколаївка 

Про розробку технічної  

документації  щодо встановлення  

(відновлення) меж під закладами  

комунальної власності  

 

Керуючись ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

    

1. Замовити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) під закладами комунальної 

власності:  

-  КНП Миколаївської сільської ради АЗПСМ с. Постольне, вул. 

Центральна, 75а ;  

- клуб   в с. Постольне, вул. Центральна, 55.  

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 

питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-

комунального господарства, благоустрою територій громади, містобудування, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

                 

Сільський  голова                                                                Сергій САМОТОЙ 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 27.02.2020                                                                         № 45 

с. Миколаївка 

Про затвердження технічної документації  щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та передачу в оренду ТОВ АФ «Северинівська»  

   

Розглянувши заяву голови ради Директорів О.М. Цупро щодо  поділу 

земельної ділянки  комунальної власності сільськогосподарського 

призначення (несільськогосподарські угіддя- землі під господарськими 

будівлями і дворами), площею 2,2269 га з кадастровим номером 

5924786900:08:001:0069 на дві новосформовані земельні ділянки ділянки 

площею 2,1039 га з кадастровим номером 5924786900:08:001:0199 та площею 

0,1230 га з кадастровим номером 5924786900:08:001:0200, у зв’язку з 

набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності 

на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні» від  10.07.2018 року № 2498-VIII, 

керуючись ст.5, 6, 13, 15, 24 закону України «Про оцінку земель», ст.3, 4, 

закону України «Про оренду землі», ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії, сільська 

рада вирішила:  

 

1. Затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на дві новосформовані земельні ділянки(несільськогосподарські 

угіддя-землі під господарськими будівлями і дворами)  площею 2,1039 га з 

кадастровим номером 5924786900:08:001:0199 та площею 0,1230 га з 

кадастровим номером 5924786900:08:001:0200, що знаходиться в оренди ТОВ 



АФ «Северинівська» на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області. 

         2.Сільському голові С.Самотою провести державну реєстрацію 

земельних  ділянок сільськогосподарського призначення  площею 2,1039 га з 

кадастровим номером 5924786900:08:001:0199 та площею 0,1230 га з 

кадастровим номером 5924786900:08:001:0200, які знаходиться за межами 

населених пунктів  на території  Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської   області.    

3.Розірвати договір оренди землі від 25.10.2010 року (державна 

реєстрація від 17.11.2010 року № 041061301695, номер запису про інше речове 

право 29663390 від 21.12.2018 року) за згодою сторін в зв’язку з поділом 

земельної ділянки. 

4. Передати в оренду для ведення товарного виробництва 

сільськогосподарського виробництва строком на 7 (сім) років земельні ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(несільськогосподарські угіддя-землі під господарськими будівлями і 

дворами) площею 2,1039 га з кадастровим номером 5924786900:08:001:0199 та 

площею 0,1230 га з кадастровим номером 5924786900:08:001:0200, з орендною 

платою 12% (дванадцять відсотків)  від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки з умовою, що нормативна грошова оцінка земельних 

ділянок підлягає проведенню на замовлення та за рахунок Орендаря у 

чотирьохмісячний строк з моменту державної реєстрації права користування 

відповідною земельною ділянкою із поданням Орендарем у встановленому 

законом порядку впродовж цього ж строку технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки на розгляд та затвердження 

до Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. До 

моменту набрання чинності рішення Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області, яким затверджено відповідну відповідну технічну 

документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, визначення 

суми орендної плати, що вноситься Орендарем згідно укладеного договору 

оренди землі, здійснюється за даними про площу земельної ділянки, 

нормативна грошова оцінка якої не проведена, та середнього розміру 

нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Сумській області, що на 

01.01.2019 року складає 26 793,00 грн. за 1га ріллі.  

Для земельної ділянки площею 2,1039га з кадастровим номером 

5924786900:08:001:0199 нормативна грошова оцінка складає 56 369,79 грн., 

для земельної ділянки площею 0,1230 га з кадастровим номером 

5924786900:08:001:0200 нормативна грошова оцінка складає 3 295,54 грн.  

 

 

 

Сільський голова                                                Сергій САМОТОЙ 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 27.02.2020                                                                         № 46 

с. Миколаївка 

Про зміну сторони орендаря  

в договорі оренди землі  

від 11.07.2019 року 

 

Розглянувши заяву голови ради директорів ТОВ Агрофірма 

«Северинівська» О.М. Цупро щодо заміни сторони орендаря в договорі оренди 

від 11.07.2019 року, номер запису про інше речове право ро інше речове право 

32396923 від 11.07.2019 року шляхом укладання додаткової угоди в зв’язку з 

переходом права власності на будівлі  та споруди, розташовані на земельній 

ділянці комунальної власності сільськогосподарського призначення ( 

несільськогосподарські угіддя- землі під господарськими будівлями і 

дворами) площею 0,9737 з кадастровим номером  5924786900:08:001:0198 до 

ТОВ « Молоко Вітчизни» (місце знаходження : 416000, Сумська область, м. 

Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, буд. 39; ідентифікаційний код 42634221), 

керуючись ч.1 ст. 377 Цивільного кодексу України, ч. 1-2 ст. 210 Земельного 

кодексу України, ч. 3 ст. 7 Закону України «Про оренду землі», враховуючи 

висновки постійної комісії,  сільська рада вирішила:  

 

1.Заключити додаткову угоду до договору оренди від 11.07.2019 року, 

номер запису про інше речове право 32396923 від 11.07.2019 року шляхом 

укладання додаткової угоди в зв’язку з переходом права власності на будівлі  

та споруди, розташовані на земельній ділянці комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( несільськогосподарські угіддя- землі 

під господарськими будівлями і дворами), площею 0,9737 га з кадастровим 

номером  5924786900:08:001:0198 до ТОВ « Молоко Вітчизни» (місце 

знаходження : 416000, Сумська область, м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 

буд. 39; ідентифікаційний код 42634221). 



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                                                    Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 27.02.2020                                                                         № 47 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на місцевості   

 ТОВ «Райз-Північ» 

 

 Розглянувши клопотання директора ТОВ «Райз–Північ» М.В. 

Гончаренко про передачу в оренду земельних ділянок під проектними 

польовими дорогами без проведення аукціону загальною площею 30,7987 га, 

відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких актів України 

щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення 

правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 

призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», 

керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  сільська рада вирішила: 

 

1.Надати  дозвіл ТОВ «Райз-Північ» на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в 

натурі (на місцевості)  під проектними польовими дорогами загальною 

площею 30,7987 га щодо передачі в оренду, які розташовані за межами 

населених пунктів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 

області.  

3.Розроблену технічну документацію щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості)  під проектними польовими 



дорогами загальною площею 30,7987 га щодо передачі в оренду  подати на  

затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської ради. 

 

 

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 27.02.2020                                                                         № 44 

с. Миколаївка 

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ  гр. Ярмак Є.В. 

 
 

Розглянувши заяву гр. Ярмака Євгена Вікторовича, жителя с. Северинівка , вул.  

Шевченка, 42 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. Ярмаку Євгену Вікторовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 2,0га (кадастровий номер 

5924786900:13:002:0204)  для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр. Ярмаку Євгену Вікторовичу  у власність земельну ділянку 

площею 2,0 га за  кадастровим номером 5924786900:13:002:0204 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.  Ярмаку Євгену Вікторовичу здійснити державну реєстрацію права 

власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Гр.  Ярмаку Євгену Вікторовичу здійснити державну реєстрацію права 

власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства. 

5. Гр. . Ярмаку Євгену Вікторовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України. 

6. Землевпоряднику внести необхідні зміни в земельно-кадастрову  

документацію. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з 

питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-

комунального господарства, благоустрою територій громади, містобудування, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Сільський голова               Сергій САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 27.02.2020                                                                         № 39 

с. Миколаївка 

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ гр. Іванченко О.П. 
 

Розглянувши заяву гр. Іванченка Олександра Петровича, жителя с. Миколаївка, 

вул.      Першотравнева, 81стосовно 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. Іванченку Олександру Петровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 2,0га (кадастровий номер 

5924785400:01:001:0657)  для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр.  Іванченку Олександру Петровичу у власність земельну 

ділянку площею 2,0 га  за  кадастровим номером 5924785400:01:001:0657    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.  Іванченку Олександру Петровичу здійснити державну реєстрацію 

права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4. Гр. Іванченку Олександру Петровичу здійснити державну реєстрацію 

права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

5. Гр. Іванченку Олександру Петровичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України. 

6. Землевпоряднику внести необхідні зміни в земельно-кадастрову  

документацію. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з 

питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-

комунального господарства, благоустрою територій громади, містобудування, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Сільський голова          Сергій САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 27.02.2020                                                                         № 40 

с. Миколаївка 

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ гр. Вавенко В.В. 
 

Розглянувши заяву гр. Вавенка Віталія Валерійовича жителя с. Миколаївка, вул. 

Молодіжна, 1/1 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. Вавенку Віталію Валерійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 2,0га (кадастровий номер 

5924785400:04:001:0272)  для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр.  Вавенку Віталію Валерійовичу у власність земельну ділянку 

площею 2,0 га  за  кадастровим номером 5924785400:04:001:0272    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.  Вавенку Віталію Валерійовичу здійснити державну реєстрацію 

права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4. Гр. Вавенку Віталію Валерійовичу здійснити державну реєстрацію 

права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

5. Гр. Вавенку Віталію Валерійовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України. 

6. Землевпоряднику внести необхідні зміни в земельно-кадастрову  

документацію. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з 

питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-

комунального господарства, благоустрою територій громади, містобудування, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Сільський голова        Сергій САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 27.02.2020                                                                         № 41 

с. Миколаївка 

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ гр. Корчменко М.С. 
 

Розглянувши заяву гр. Корчменка Михайла Сергійовича, жителя с. Постольне,  вул.  

Центральна, 85, кв.2стосовно 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. Корчменку Михайлу Сергійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 2,0га (кадастровий номер 

5924786700:01:001:0106)  для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр.  Корчменку Михайлу Сергійовичу  у власність земельну 

ділянку площею 2,0 га  за  кадастровим номером 5924785400:01:001:0106 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.  Корчменку Михайлу Сергійовичу здійснити державну реєстрацію 

права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4. Гр. Корчменку Михайлу Сергійовичу  здійснити державну реєстрацію 

права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

5. Гр. Корчменку Михайлу Сергійовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України. 

6. Землевпоряднику внести необхідні зміни в земельно-кадастрову  

документацію. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з 

питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-

комунального господарства, благоустрою територій громади, містобудування, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Сільський голова           Сергій САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 27.02.2020                                                                         № 42 

с. Миколаївка 

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ  

гр. Пархоменко В.В. 
 

Розглянувши заяву гр. Пархоменка Володимира Вікторовича, жителя с. 

Миколаївка , вул.  Молодіжна 3, кв.2 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. Пархоменку Володимиру Вікторовичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0га (кадастровий 

номер 5924785400:04:001:0275)  для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр.  Пархоменку Володимиру Вікторовичу у власність земельну 

ділянку площею 2,0 га за  кадастровим номером 5924785400:04:001:0275 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.  Пархоменку Володимиру Вікторовичу здійснити державну 

реєстрацію права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4. Гр. Пархоменку Володимиру Вікторовичу  здійснити державну 

реєстрацію права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

5. Гр. Пархоменку Володимиру Вікторовичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу 

України. 

6. Землевпоряднику внести необхідні зміни в земельно-кадастрову  

документацію. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з 

питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-

комунального господарства, благоустрою територій громади, містобудування, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Сільський голова       Сергій САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 27.02.2020                                                                         № 43 

с. Миколаївка 

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ гр. Іванченко А.С. 
 

Розглянувши заяву гр. Іванченка Андрія Сергійовича, жителя с. Миколаївка, вул.  

Молодіжна 7, кв. 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. Іванченку Андрію Сергійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 2,0га (кадастровий номер 

5924785400:04:001:0273)  для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр.  Іванченку Андрію Сергійовичу  у власність земельну ділянку 

площею 2,0 га за  кадастровим номером 5924785400:04:001:00273 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.  Іванченку Андрію Сергійовичу  здійснити державну реєстрацію 

права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4. Гр. Іванченку Андрію Сергійовичу  здійснити державну реєстрацію 

права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

5. Гр. Іванченку Андрію Сергійовичу  виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України. 

6. Землевпоряднику внести необхідні зміни в земельно-кадастрову  

документацію. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з 

питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-

комунального господарства, благоустрою територій громади, містобудування, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Сільський голова              Сергій САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 27.02.2020                                                                         № 50 

с. Миколаївка 

Про заперечення щодо включення до переліку земельної ділянки  

(водний об’єкт), яка може бути виставлена на земельні торги у формі 

аукціону 

 

Розглянувши звернення директора Департаменту екології та охорони 

природніх ресурсів  стосовно можливості включення до переліку земельної 

ділянки (водний об’єкт) площею 2,3 га, яка може бути виставлена на земельні 

торги у формі аукціону, що розташована за межами населених пунктів на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та, 

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

сільська рада вирішила: 

 

1. Не надавати згоду щодо включення до переліку земельної ділянки 

(водний об’єкт) площею 2,3га, яка може бути виставлена на земельні торги у 

формі аукціону, що розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з 

питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-

комунального господарства, благоустрою територій громади, містобудування, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

Сільський голова           Сергій САМОТОЙ 


