
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                              №  проект 

с. Миколаївка  

Про  відмову в наданні  

дозволу на розробку  

проекту землеустрою  

 

Розглянувши лист Міськрайонного управління у м. Сумах та Сумському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Сумській області стосовно 

висловлення  позиції щодо  надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Корнєву Дмитру Вікторовичу площею 2,0 

га для ведення особистого селянського господарства за межами населеного 

пункту села Кровне, керуючись  ст.. 4, 26, 59  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 122  Земельного кодексу України, враховуючи 

висновки постійної комісії,  сільська рада вирішила: 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Корнєву Дмитру Вікторовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

межами населеного пункту села Кровне у зв’язку з тим, що право власності на 

дану земельну ділянку не встановлено та у зв’язку з процесом передачі 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення з державної власності у 

комунальну власність об’єднаних територіальних громад. 

2. Інформувати Міськрайонне управління у м. Сумах та Сумському районі 

Головного управління Держгеокадастру про дане рішення.                 

Сільський голова                                                     Сергій САМОТОЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                               № проект 

с. Миколаївка  

Про добровільну відмову  

в користуванні земельною  

ділянкою  

 

 Розлянувши заяву гр. Василенка Володимира Миколайовича, який мешкає 

в с. Кекине, вул. Садова, 10 про добровільну відмову в користуванні земельною 

ділянкою, площею 0,66 га, яка була надана в постійне користування на підставі 

рішення виконавчого комітету Кекинської сільської ради Сумського району 

Сумської області  від 13.12.1993 для ведення особистого підсобного 

господарства в межах населеного пункту с. Кекине на території Миколаївської 

сільської ради, Сумського району Сумської області, керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про землеустрій», ст. 

142 «Земельний кодекс України» та враховуючи висновки постійної комісії ради, 

сільська рада вирішила:   

1. Припинити гр. Василенку Володимиру Миколайовичу право постійного 

користування  земельною ділянкою, площею 0,66 га, яка була надана в постійне 

користування на підставі державного акту від 13.12.1993 для ведення особистого 

підсобного господарства в межах населеного пункту с. Кекине на території 

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

добровільною відмовою землекористувача  та передати до земель запасу 

сільської ради.  

2. Визнати недійсним державний акт на право постійного користування 

землею площею 0,66га - для ведення особистого підсобного господарства, який  

був виданий на підставі рішення виконавчого комітету Кекинської сільської ради 

Сумського району Сумської області  від 13.12.1993 та був зареєстрований в Книзі 

записів державних актів на право постійного користування землею за №5 

Кекинської сільської ради. 

Сільський голова                                                     Сергій САМОТОЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                               № проект 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Василенко Валентини Іванівни, жительки с. Кекине, 

вул. Садова, 10 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, площею 0,66га -для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована в межах населеного пункту с. Кекине 

на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та  

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

Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 121 Земельного кодексу України, 

враховуючи висновки постійної комісії ради, сільська  рада вирішила:  

1.Надати гр. Василенко Валентині Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 0,66 га -для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована в межах населеного 

пункту с. Кекине на території Миколаївської сільської ради  Сумського району 

Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Василенко Валентині Іванівні замовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в проектній організації, що має 

необхідне обладнання і в своєму складі має не менше двох ліцензованих 

інженерів-землевпорядників, отримати витяги із Державного земельного 

кадастру на земельні ділянки.   

3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова                                                     Сергій САМОТОЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою  

щодо поділу  земельної  

ділянки  

 

            Розглянувши заяву гр. Бібік Зінаїди Григорівни, жительки с. Миколаївка, 

вул. Шевченка, 57 про затвердження   технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності призначення загальною площею 24,2609га, кадастровий 

номер 5924785400:04:001:0270, розташованої за межами населених пунктів, на  

дев’ять земельних ділянок в тому числі: площею 0,95га,  кадастровий номер 

5924785400:04:001:0286; площею 0,90га, кадастровий номер 

5924785400:04:001:0287; площею 0,95га, кадастровий номер 

5924783540:04:001:0288; площею 0,7га, кадастровий номер 

5924783540:04:001:0284; площею 0,75га, кадастровий номер 

5924785400:04:001:0282; площею 0,8705га, кадастровий номер 

5924785400:04:001:0283; площею 0,4489га, кадастровий номер 

5924785400:04:001:0290; площею 1,15га, кадастровий номер 

5924785400:04:001:0289; площею 17,5415га, кадастровий номер 

5924785400:04:001:0285; 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 

24,2609га, кадастровий номер 5924785400:04:001:0270, розташованої за межами 

населених пунктів, на  дев’ять земельних ділянок в тому числі: площею 0,95га,  

кадастровий номер 5924785400:04:001:0286; площею 0,90га, кадастровий номер 

5924785400:04:001:0287; площею 0,95га, кадастровий номер 

5924783540:04:001:0288; площею 0,7га, кадастровий номер 



5924783540:04:001:0284; площею 0,75га, кадастровий номер 

5924785400:04:001:0282; площею 0,8705га, кадастровий номер 

5924785400:04:001:0283; площею 0,4489га, кадастровий номер 

5924785400:04:001:0290; площею 1,15га, кадастровий номер 

5924785400:04:001:0289; площею 17,5415га, кадастровий номер 

5924785400:04:001:0285; на території    Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області. 

         2. Сільському голові С. Самотою провести державну реєстрацію земельних  

ділянок сільськогосподарського призначення  площею 0,95га,  кадастровий 

номер 5924785400:04:001:0286; площею 0,90га, кадастровий номер 

5924785400:04:001:0287; площею 0,95га, кадастровий номер 

5924783540:04:001:0288; площею 0,7га, кадастровий номер 

5924783540:04:001:0284; площею 0,75га, кадастровий номер 

5924785400:04:001:0282; площею 0,8705га, кадастровий номер 

5924785400:04:001:0283; площею 0,4489га, кадастровий номер 

5924785400:04:001:0290; площею 1,15га, кадастровий номер 

5924785400:04:001:0289; площею 17,5415га, кадастровий номер 

5924785400:04:001:0285, 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. 

 

 

 

 Сільський голова                                                     Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Бібік Зінаїди Григорівни, жительки с. Миколаївка, 

вул.  Шевченка, 57 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, площею 0,8705 га (кадастровий номер 

5924785400:04:001:0283)-для ведення особистого селянського господарства, за 

межами населеного пункту с. Миколаївка в районі вул. Пролетарська на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та  

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,  враховуючи висновки постійної комісії ради,  сільська  рада 

вирішила:  
1.Надати гр. Бібік Зінаїді Григорівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 0,8705  га (кадастровий 

номер 5924785400:04:001:0283)-для ведення особистого селянського 

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

Пролетарська на території Миколаївської сільської ради  Сумського району 

Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Бібік Зінаїді Григорівні замовити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  в проектній організації, що має необхідне 

обладнання і в своєму складі має не менше двох ліцензованих інженерів-

землевпорядників, отримати витяги із Державного земельного кадастру на 

земельні ділянки.   

3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської ради. 

Сільський голова                                                     Сергій САМОТОЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу  земельної ділянки комунальної власності   

 

Розглянувши заяву громадян: Ковальова Миколи Володимировича жителя 

с. Миколаївка, вул. Миру, 5 щодо надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності  із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності 

(кадастровий номер 5924785400:04:001:0285, загальною площею 17,5415 га), на 

2  земельні ділянки, орієнтовною площею: 0,4 га;   та 17,1415  га -для ведення 

особистого селянського господарства за межами населеного пункту с. 

Миколаївка,  районі вул. Пролетарська на території Миколаївської сільської ради 

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

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 17,5415 га  (кадастровий номер 

5924785400:04:001:0285) на 2     земельні ділянки, площами: 0,4 га;  та 17,1415га, 

яка розташована  за межами населеного пункту с. Миколаївка, в районі вул. 

Пролетарська, Сумського району Сумської області. 

 2. Доручити сільському голові здійснити реєстрацію в державному реєстрі 

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

поділу за комунальною власністю Миколаївської сільської ради. 

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

інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

благоустрою територій громади, містобудування, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

Сільський голова                                                  Сергій САМОТОЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу  земельної ділянки комунальної власності   

 

Розглянувши заяву гр. Матвієнко Раїси Дмитрівни, жителя с. Миколаївка, 

вул. Першотравнева, 58; Лотоха Павла Леонідовича, жителя с. Миколаївка, вул. 

Садова, 42; Кальченко Олени Павлівни, жительки с. Миколаївка, вул. 

Першотравнева, 28; Оксьоми Миколи Івановича, жителя с. Миколаївка, вул. 

Молодіжна 8,кв.1; Дубицької Ольги Петрівни, жителя с. Миколаївка, вул. 

Перемоги, 26 про  надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (кадастровий номер 

5924785400:02:003:0197, загальною площею 9,4885га) на 6 земельних ділянок, 

орієнтовною площею: 0,78га; 0,30га; 0,30га; 0,70га; 0,42га та  6,9885 га -для 

ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту с. 

Миколаївка,  на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області та,  відповідно  до статей 79(1), 122 Земельного кодексу 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  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 9,4885га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0197 на  6 земельних ділянок, орієнтовною площею: 0,78га; 

0,30га; 0,30га; 0,70га; 0,42га та  6,9885 га, яка розташована  за межами населеного 

пункту с. Миколаївка,  Сумського району Сумської області. 

 2. Доручити сільському голові здійснити реєстрацію в державному реєстрі 

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

поділу за комунальною власністю Миколаївської сільської ради. 



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

інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

благоустрою територій громади, містобудування, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Сільський голова                                                Сергій САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу  земельної ділянки комунальної власності   

 

Розглянувши заяву гр. Красулі Олександра Миколайовича, жителя  

с. Миколаївка, вул. Молодіжна 7. кв.2; Цибульняка Івана Анатолійовича, жителя 

с. Миколаївка, вул. Молодіжна 5, кв.2; Білокура Олександра Івановича, жителя 

с. Миколаївка, вул. Урожайна,9а; Майбороди Сергія Дмитровича, жителя                            

с. Миколаївка, вул. Першотравнева, 44; Герасименка Олександра 

Валентиновича, жителя с. Миколаївка, вул. Пролетарська, 30; Могиленко Галини 

Леонідівни, жительки с. Миколаївка, вул. Шевченка,22; Скорик Раїси 

Володимирівни, жительки с. Миколаївка, вул. Миру, 8; Лотох Ніни Мигалівни, 

с. Миколаївка, вул. Садова, 42 про  надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності  із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності 

(кадастровий номер 5924785400:02:003:0191, загальною площею 12,2833га), на 9 

земельних ділянок, орієнтовною площею: 0,40га; 0,45га; 0,62га; 0,56га; 0,70га; 

0,24га;0,90га; 0,50га та  7,9133 га -для ведення особистого селянського 

господарства за межами населеного пункту с. Миколаївка,  на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та,  відповідно  

до статей 79(1), 122 Земельного кодексу України, ст. 56 Закону України «Про 

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

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 12,2833га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0191 на 9 земельних ділянок, орієнтовною площею: 0,40 га; 

0,45 га; 0,62 га; 0,56 га; 0,70 га; 0,24 га; 0,90 га; 0,50 га та  7,9133 га, яка 

розташована  за межами населеного пункту с. Миколаївка,  Сумського району 

Сумської області. 



 2. Доручити сільському голові здійснити реєстрацію в державному реєстрі 

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

поділу за комунальною власністю Миколаївської сільської ради. 

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

інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

благоустрою територій громади, містобудування, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

Сільський голова                                                Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу  земельної ділянки комунальної власності   

 

Розглянувши заяву гр. Сапченка Володимира Григоровича, жителя с. 

Миколаївка, вул. Першотравнева, 36; Андріяша Миколи Григоровича, жителя                   

с. Миколаївка, вул. Молодіжна 4/2; Міщенко Ніни Павлівни, жительки м. Суми, 

вул. Косівщинська, 96/2, кв.7; Пархоменка Миколи Лукича, жителя с. 

Миколаївка, вул. Першотравнева, 130; Ярмака Володимира Олександровича, 

жителя с. Миколаївка, вул. Перемоги, 28; Бречка Миколи Павловича, жителя                      

с. Миколаївка, вул. Першотравнева, 57а про  надання дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності  із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності (кадастровий номер 5924785400:02:003:0196, загальною 

площею 13,9154га), на 7 земельних ділянок, орієнтовною площею: 0,80га; 0,95га; 

0,41га; 0,60га; 0,46га; 0,30га;  та  10,3954 га -для ведення особистого селянського 

господарства за межами населеного пункту с. Миколаївка,  на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та,  відповідно  

до статей 79(1), 122 Земельного кодексу України, ст. 56 Закону України «Про 

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

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 13,9054га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0196 на 7 земельних ділянок, орієнтовною площею: 0,80га; 

0,95га; 0,41га; 0,60га; 0,46га; 0,30га; та 10,3954 га,  яка розташована  за межами 

населеного пункту с. Миколаївка,  Сумського району Сумської області. 

 2. Доручити сільському голові здійснити реєстрацію в державному реєстрі 

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

поділу за комунальною власністю Миколаївської сільської ради. 



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

інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

благоустрою територій громади, містобудування, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

Сільський голова                                                Сергій САМОТОЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Харченко Наталії Сергіївни, жительки                                           

с. Миколаївка, вул.  Молодіжна,2/1 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,95 га (кадастровий 

номер 5924785400:04:001:0288) -для ведення особистого селянського 

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

Пролетарська на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області та  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. Харченко Наталії Сергіївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 0,95  га (кадастровий 

номер 5924785400:04:001:0288)-для ведення особистого селянського 

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

вул. Пролетарська на території Миколаївської сільської ради  Сумського району 

Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Харченко Наталії Сергіївні замовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в проектній організації, що має 

необхідне обладнання і в своєму складі має не менше двох ліцензованих 

інженерів-землевпорядників, отримати витяги із Державного земельного 

кадастру на земельні ділянки.   



3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова                                                     Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка 

Про відмову в користуванні  

земельною ділянкою  

 

  Розглянувши заяву гр. Самотоя Сергія Володимировича, який мешкає в                      

с. Миколаївка, вул. Молодіжна, 2/1 про  добровільну відмову в користуванні 

земельною ділянкою, площею 0,68 га, яка розташована за межами населеного 

пункту с.  Миколаївка в районі вул. Пролетарська 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. Самотою Сергію Володимировичу право користування  

земельною ділянкою, площею 0,68 га, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Миколаївка в районі вул. Пролетарська 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. 

 

Сільський  голова                                                           Сергій САМОТОЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки 

 

Розглянувши заяву гр. Самотой Альони Борисівни, жительки м. Суми, вул. 

Курська 51, кв.126 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, площею 0,70 га (кадастровий номер 

5924785400:04:001:0284) -для ведення особистого селянського господарства, за 

межами населеного пункту с. Миколаївка в районі вул. Пролетарська на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та  

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. Самотой Альоні Борисівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 0,70 га (кадастровий номер 

5924785400:04:001:0284)-для ведення особистого селянського господарства за  

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

на території Миколаївської сільської ради  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Самотой Альоні Борисівні замовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в проектній організації, що має 

необхідне обладнання і в своєму складі має не менше двох ліцензованих 

інженерів-землевпорядників, отримати витяги із Державного земельного 

кадастру на земельні ділянки.   

3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської ради. 

Сільський голова                                                     Сергій САМОТОЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки 

 

Розглянувши заяву гр. Дороганя Володимира Володимировича, жителя                      

с. Постольне, вул. Центральна, 74, кв.2 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 1,9105 га 

(кадастровий номер 5924786900:11:002:0197) -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, ст. 5 Закону України «Про особисте селянське господарство», 

враховуючи висновки постійної комісії ради,  сільська  рада вирішила:  

 

1.Надати гр. Дороганю Володимиру Володимировичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

із земель сільськогосподарського призначення, площею 1,9105 га (кадастровий 

номер 5924786900:11:002:0197)-для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Дороганю Володимиру 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. 

Сільський голова                                                     Сергій САМОТОЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про добровільну відмову  

в користуванні земельною  

ділянкою  

 

 Розглянувши заяву гр. Зубка Анатолія Миколайовича, який мешкає в                      

с. Кекине, вул. Садова, 11 про добровільну відмову в користуванні земельною 

ділянкою, площею 0,79 га, яка була надана в постійне користування на підставі 

рішення виконавчого комітету Кекинської сільської ради Сумського району 

Сумської області  від 13.05.1993 для ведення особистого підсобного 

господарства в межах населеного пункту с. Кекине на території Миколаївської 

сільської ради, Сумського району Сумської області, керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про землеустрій», ст. 

142 «Земельний кодекс України» та враховуючи висновки постійної комісії ради, 

сільська рада вирішила:   

 

1. Припинити гр. Зубку Анатолію Миколайовичу право постійного 

користування  земельною ділянкою, площею 0,79 га, яка була надана в постійне 

користування на підставі державного акту від 13.05.1993 для ведення особистого 

підсобного господарства в межах населеного пункту с. Кекине на території 

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

добровільною відмовою землекористувача  та передати до земель запасу 

сільської ради.  

2. Визнати недійсним державний акт на право постійного користування 

землею площею 0,79га - для ведення особистого підсобного господарства, який  

був виданий  на підставі рішення виконавчого комітету Кекинської сільської 

ради Сумського району Сумської області  від 13.05.1993 та був зареєстрований в 



Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за №8 

Кекинської сільської ради. 

 

 

Сільський голова                                                   Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки 

 

Розглянувши заяву гр. Зубко Ніни Василівни, жительки с. Кекине, вул. 

Садова, 11 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,79 га -для ведення 

особистого селянського господарства  в межах населеного пункту с. Кекине на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та,  

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

Закону України «Про землеустрій», ст. 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. Зубко Ніні Василівні дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із земель 

сільськогосподарського призначення, орієнтовною площею 0,79 га -для ведення 

особистого селянського господарства  в межах населеного пункту с. Кекине на 

території Миколаївської сільської ради  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Зубко Ніні 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. 

 

 

Сільський голова                                                     Сергій САМОТОЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про створення громадського  

пасовища  

 

Розглянувши клопотання уповноваженої особи  від власників великої 

рогатої худоби гр. Василенко Валентини Іванівни, жительки с. Кекине, вул. 

Садова, 10  щодо створення громадського пасовища, відповідно до ст. ст. 25, 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 34, 83 

Земельного Кодексу України,  враховуючи висновки постійної комісії, сільська 

рада вирішила:  

 

1. Виключити земельну ділянку площею 11,0292га, кадастровий номер 

5924783200:03:001:0058 з Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, право оренди яких виставляється на 

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

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області (за 

межами населених пунктів) в зв’язку з створенням громадського пасовища.   

2. Створити громадське пасовище  на території Миколаївської сільської 

ради. 

3. Затвердити Положення про громадські пасовища на території 

Миколаївської сільської ради (додається). 

4. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки площею 11,0292 га, кадастровий номер 

5924783200:03:001:0058 для громадських пасовищ. 

5. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 11,0292 га, кадастровий номер 5924783200:03:001:0058 підлягає 

погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства. 

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

інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

благоустрою територій громади, містобудування, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища. 

Сільський голова                                                     Сергій САМОТОЙ 



                                      Додаток 1  

до рішення сорок дев’ятої сесії  

сьомого скликання  

від 00.04.2020 року № проект 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про громадські пасовища 

 на території Миколаївської сільської ради 

  

         Положення про громадські пасовища на території  Миколаївської сільської 

ради розроблено у відповідності з вимогами Земельного кодексу України,  «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних актів України, з метою 

регулювання земельних відносин щодо спільного використання пасовищ 

власниками худоби, членами територіальної громади Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області. 

Громадське пасовище формується за бажанням членів територіальної 

громади – власників худоби – із земель запасу комунальної власності  й 

призначається для спільного використання на добровільних засадах власниками 

худоби. 

Питання поліпшення пасовища (підсів, удобрення тощо) та інші питання, 

що виникають, вирішуються в рамках вимог діючого законодавства за рахунок 

коштів користувачів, а в окремих випадках шляхом створення спеціального 

фонду як за рахунок внесків користувачів, так і благодійних внесків інших 

фізичних і юридичних осіб та грантів. 

      Порядок створення громадського пасовища: 

 визначається  уповноважена особа, на яку покладаються обов’язки щодо 

організації та документального оформлення випасання худоби селян за 

рахунок земель запасу комунальної власності Миколаївської  сільської ради; 

 уповноважена особа звертається з відповідним клопотанням до сільської 

ради про надання земельної ділянки під громадське пасовище; 

 після прийняття відповідного рішення сільською радою уповноважена 

особа  звертається до землевпорядної організації для виготовлення проекту 

землеустрою для надання земельної ділянки під громадське пасовище; 

 після виготовлення проекту землеустрою він подається на затвердження до 

сільської ради; 

     Лише по завершенню вищезазначеної процедури  громадські пасовища 

вважаються створеними. 

Контроль за користуванням пасовищем на землях комунальної власності 

здійснює сільська рада.    
  
  

  

 Секретар  ради                                                    Вікторія НЕПИЙВОДА 

 
 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

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 Снідою Т.В. 

Кролевецького районного нотаріального округу Сумської області від 

19.06.2019р, зареєстрованої в реєстрі за № 1314, від імені Нагорного Миколи 

Андрійовича, який зареєстрований за адресою: Сумська обл., м. Кролевець, вул. 

Шкільна, 36 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 № 587/1880/19,   сільська  рада   вирішила: 

 

       1. Надати  гр. Нагорному Миколі Андрійовичу 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 1/3 частини    земельної частки (паю), 



на підставі Сертифікату на право на земельну частку (пай), серія  СМ № 018362 

за   від 29.05.1996 року,  розміром 4,13 в умовних кадастрових гектарах, яка 

розташована на території Миколаївської сільської ради.  

       2. Гр. Нагорному Миколі Андрійовичу розробити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки   в натурі 

(на місцевості)  та подати на  розгляд сесії сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова     Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

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 довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Снідою Т.В. 

Кролевецького районного нотаріального округу Сумської області від 

19.06.2019р, зареєстрованої в реєстрі за № 1163, від імені Сенченко Тетяни 

Павлівни, яка зареєстрована за адресою: Сумська обл., м. Кролевець, вул. 

Кооперативна, 17 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 № 587/2376/19,   сільська  рада   вирішила: 

 

       1. Надати  гр. Сенченко Тетяні Павлівні 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 1/3 частини    земельної частки (паю), 



на підставі Сертифікату на право на земельну частку (пай), серія  СМ № 018362 

за   від 29.05.1996 року,  розміром 4,13 в умовних кадастрових гектарах, яка 

розташована на території Миколаївської сільської ради.  

       2. Гр. Сенченко Тетяні Павлівні розробити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки   в натурі 

(на місцевості)  та подати на  розгляд сесії сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова      Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Самотой Олександри Олексіївни, жительки                      

с. Миколаївка, вул. Пролетарська, 3 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,4489 га 

(кадастровий номер 5924785400:04:001:0290)-для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населеного пункту с. Миколаївка в районі 

вул. Пролетарська на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області та  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, враховуючи висновки постійної комісії 

ради,  сільська  рада вирішила:  

 

1.Надати гр. Самотой Олександрі Олексіївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 0,4489  га (кадастровий 

номер 5924785400:04:001:0290)-для ведення особистого селянського 

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

Пролетарська на території Миколаївської сільської ради  Сумського району 

Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Самотой Олександрі Олексіївні замовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в проектній організації, що має 

необхідне обладнання і в своєму складі має не менше двох ліцензованих 

інженерів-землевпорядників, отримати витяги із Державного земельного 

кадастру на земельні ділянки.   

3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської ради. 

Сільський голова                                                     Сергій САМОТОЙ 
 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Непийводи Івана Володимировича, жителя                               

с. Миколаївка, вул. Миру, 11 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,75 га (кадастровий 

номер 5924785400:04:001:0282)-для ведення особистого селянського 

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

Пролетарська на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області та  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, враховуючи висновки постійної комісії 

ради,  сільська  рада вирішила:  

 

1.Надати гр. Непийводі Івану Володимировичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 0,75  га (кадастровий 

номер 5924785400:04:001:0282)-для ведення особистого селянського 

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

Пролетарська на території Миколаївської сільської ради  Сумського району 

Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Непийводі Івану 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. 

Сільський голова                                                     Сергій САМОТОЙ 
 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Видиша Олександра Леонідовича, жителя                                  

с. Миколаївка, вул. Перемоги, 25 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,90 га (кадастровий 

номер 5924785400:04:001:0287)-для ведення особистого селянського 

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

Пролетарська на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області та  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, враховуючи висновки постійної комісії 

ради,  сільська  рада вирішила:  

 

1.Надати гр. Видишу Олександру Леонідовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 0,90  га (кадастровий 

номер 5924785400:04:001:0287)-для ведення особистого селянського 

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

Пролетарська на території Миколаївської сільської ради  Сумського району 

Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Видишу Олександру Леонідовичу замовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в проектній організації, що має 

необхідне обладнання і в своєму складі має не менше двох ліцензованих 

інженерів-землевпорядників, отримати витяги із Державного земельного 

кадастру на земельні ділянки.   

3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської ради. 

Сільський голова                                                     Сергій САМОТОЙ 
 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про добровільну відмову  

в користуванні земельною  

ділянкою  

 

 Розглянувши заяву гр. Самотой Антоніни Вікторівни, яка мешкає в                             

с. Кекине, вул. Садова, 17 про добровільну відмову в користуванні земельною 

ділянкою, площею 0,50 га, яка була надана в постійне користування на підставі 

рішення виконавчого комітету Кекинської сільської ради Сумського району 

Сумської області  від 13.05.1993 для ведення особистого підсобного 

господарства в межах населеного пункту с. Кекине на території Миколаївської 

сільської ради, Сумського району Сумської області, керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про землеустрій», ст. 

142 «Земельний кодекс України» та враховуючи висновки постійної комісії ради, 

сільська рада вирішила:   

1. Припинити гр. Самотой Антоніні Вікторівні право постійного 

користування  земельною ділянкою, площею 0,50 га, яка була надана в постійне 

користування на підставі державного акту від 13.05.1993 для ведення особистого 

підсобного господарства в межах населеного пункту с. Кекине на території 

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

добровільною відмовою землекористувача  та передати до земель запасу 

сільської ради.  

2. Визнати недійсним державний акт на право постійного користування 

землею площею 0,50га - для ведення особистого підсобного господарства, який  

був виданий  на підставі рішення виконавчого комітету Кекинської сільської 

ради Сумського району Сумської області  від 13.05.1993 та був зареєстрований в 

Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за №13 

Кекинської сільської ради. 

Сільський голова                                                     Сергій САМОТОЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

 

Розглянувши заяву гр. Самотоя Олексія Григоровича, жителя с. Кекине, 

вул. Садова, 17 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,50 га -для ведення 

особистого селянського господарства  в межах населеного пункту с. Кекине на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та,  

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

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

України, враховуючи висновки постійної комісії ради,  сільська  рада 

вирішила:  
 

1.Надати гр. Самотою Олексію Григоровичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, орієнтовною площею 0,50 га -для 

ведення особистого селянського господарства  в межах населеного пункту                         

с. Кекине на території Миколаївської сільської ради  Сумського району Сумської 

області. 

2.Рекомендувати гр. Самотою Олексію Григоровичу  замовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в проектній організації, що має 

необхідне обладнання і в своєму складі має не менше двох ліцензованих 

інженерів-землевпорядників, отримати витяги із Державного земельного 

кадастру на земельні ділянки.   

3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської ради. 

 

 

Сільський голова                                                     Сергій САМОТОЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про добровільну відмову в  

користуванні земельною  

ділянкою  

 

 Розглянувши заяву гр. Одінцової Надії Сергіївни, яка мешкає в с. Кекине, 

вул. Садова, 12 про добровільну відмову в користуванні земельною ділянкою, 

площею 0,25 га, яка була надана в постійне користування на підставі рішення 

виконавчого комітету Кекинської сільської ради Сумського району Сумської 

області  від 13.12.1993 для ведення особистого підсобного господарства в межах 

населеного пункту с. Кекине на території Миколаївської сільської ради, 

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

місцеве самоврядування», Закону України «Про землеустрій», ст. 142 

«Земельний кодекс України» та враховуючи висновки постійної комісії ради, 

сільська рада вирішила:   

 

1. Припинити гр. Одінцовій Надії Сергіївні право постійного користування  

земельною ділянкою, площею 0,25 га, яка була надана в постійне користування 

на підставі державного акту від 13.12.1993 для ведення особистого підсобного 

господарства в межах населеного пункту с. Кекине на території Миколаївської 

сільської ради, Сумського району Сумської області у зв’язку з добровільною 

відмовою землекористувача  та передати до земель запасу сільської ради.  

2. Визнати недійсним державний акт на право постійного користування 

землею площею 0,25га - для ведення особистого підсобного господарства, який  

був виданий  на підставі рішення виконавчого комітету Кекинської сільської 

ради Сумського району Сумської області  від 13.12.1993 та був зареєстрований в 

Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за №15 

Кекинської сільської ради. 

Сільський голова                                                     Сергій САМОТОЙ 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

 

Розглянувши заяву гр. Марченко Наталії Вікторівни, жительки с. Кекине, 

вул. Садова, 12 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

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

особистого селянського господарства  в межах населеного пункту с. Кекине на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та,  

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

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

України, враховуючи висновки постійної комісії ради,  сільська  рада 

вирішила:  
 

1.Надати гр. Марченко Наталії Сергіївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, орієнтовною площею 0,25 га -для 

ведення особистого селянського господарства  в межах населеного пункту                           

с. Кекине на території Миколаївської сільської ради  Сумського району Сумської 

області. 

2.Рекомендувати гр. Марченко Наталії Вікторівні  замовити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в проектній організації, що має 

необхідне обладнання і в своєму складі має не менше двох ліцензованих 

інженерів-землевпорядників, отримати витяги із Державного земельного 

кадастру на земельні ділянки.   

3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської ради. 

 

 

Сільський голова                                                    Сергій САМОТОЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ  
 

Розглянувши заяву гр. Шерегі Юрія Анатолійовича, жителя с. Северинівка вул. 

Гагаріна, 31 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. Шерегі Юрію Анатолійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 1,9105га (кадастровий номер 

5924786900:11:002:0203)-для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр. Шерегі Юрію Анатолійовичу  у власність земельну ділянку 

площею 1,9105 га за  кадастровим номером 5924786900:11:002:0203-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. Шерегі Юрію Анатолійовичу здійснити державну реєстрацію права 

власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Гр. Шерегі Юрію 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.  

 

 

 

Сільський голова                        Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ  
 

Розглянувши заяву гр. Дячкова Сергія Миколайовича, жителя с. Софіївка,  вул. 

Центральна, 22 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. Дячкову Сергію Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 2,0 га (кадастровий номер 

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

знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр. Дячкову Сергію Миколайовичу   у власність земельну ділянку 

площею 2,0 га за  кадастровим номером 5924786900:13:002:0199-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. Дячкову Сергію Миколайовичу здійснити державну реєстрацію 

права власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Гр. Дячкову Сергію Миколайовичу 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.  

 

 

 

Сільський голова                        Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ  
 

Розглянувши заяву гр. Стеценка Олександра 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 Олександру Володимировичу проект землеустрою 

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

5924786900:13:002:0198)-для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр. Стеценку Олександру Володимировичу   у власність земельну 

ділянку площею 2,0 га за  кадастровим номером 5924786900:13:002:0198-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 Олександру Володимировичу здійснити державну 

реєстрацію права власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства. 



4. Гр. Стеценку Олександру 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.  

 

 

 

Сільський голова                        Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ  
 

Розглянувши заяву гр. Карбовничого Віталія Юрійовича, жителя с. Склярівка, вул. 

Першотравнева, 7 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. Карбовничому Віталію Юрійовичу проект землеустрою 

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

5924786900:13:002:0202)-для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр. Карбовничому Віталію Юрійовичу у власність земельну 

ділянку площею 2,0 га за  кадастровим номером 5924786900:13:002:0202-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. Карбовничому Віталію Юрійовичу  здійснити державну реєстрацію 

права власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Гр. Карбовничому Віталію 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.  

 

 

 

Сільський голова                        Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ  
 

Розглянувши заяву гр. Ющука Руслана Андрійовича, жителя с. Мар’ївка, вул. Іванова, 

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. Ющуку Руслану Андрійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 2,0 га (кадастровий номер 

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

знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр. Ющуку Руслану Андрійовичу у власність земельну ділянку 

площею 2,0 га за  кадастровим номером 5924786900:13:002:0200-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. Ющуку Руслану Андрійовичу здійснити державну реєстрацію права 

власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Гр. Ющуку Руслану Андрійовичу   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.  

 

 

 

Сільський голова                        Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                           № проект 

с. Миколаївка  

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ  
 

Розглянувши заяву гр. Лощиця Руслана Романовича, жителя с. Мар’ївка, вул. Іванова, 

9 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. Лощицю Руслану Романовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 1,9105 га (кадастровий номер 

5924786900:11:002:0199)-для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр. Лощицю Руслану Романовичу  у власність земельну ділянку 

площею 1,9105 га за  кадастровим номером 5924786900:11:002:0199-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. Лощицю Руслану Романовичу здійснити державну реєстрацію права 

власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Гр. Лощицю Руслану Романовичу 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.  

 

 

 

Сільський голова                        Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні  

дозволу на розробку  

проекту землеустрою 

 

 Розглянувши заяву Денісової Наталії Миколаївни, жительки с. Мар’ївка, 

вул. Першотравнева, 60 стосовно надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 2,0га-для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в межах 

населеного пункту с. Рогізне на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області,  керуючись ст. 26 закону України «Про 

місцеве самоврядування»  ст. ст. 12,  118, 121 Земельного кодексу України, 

враховуючи висновки постійної комісії, сільська рада вирішила:  

 

  1.Відмовити Денісовій Наталії Миколаївні в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

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

межах населеного пункту с. Рогізне на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області в зв’язку з тим, що вказану земельну ділянку 

перетинає допоміжна автомобільна дорога.  

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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.04.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ  

 

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

Набережна, 12 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. Мокренку Андрію Сергійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 2,0га (кадастровий номер 

5924785400:02:001:0662)-для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

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

площею 2,0 га за  кадастровим номером 5924785400:02:001:0662-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. Мокренку Андрію Сергійовичу здійснити державну реєстрацію права 

власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Гр. Мокренку Андрію 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.  

 

 

 

Сільський голова                        Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


