
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 29.04.2020                                                            № 46
с. Миколаївка 
Про надання дозволу 
на розроблення проекту 
землеустрою щодо 
відведення земельної 
ділянки площею 2,0486 га

Відповідно до ст. 12, 122, 135, 136 Земельного кодексу України, пункту
34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
висновки постійної комісії,  сільська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ( з урахуванням державних стандартів, норм і правил у сфері
землеустрою)  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  з  подальшим  продажем  права  оренди  на  земельних
торгах (аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
яка розташована на території Миколаївської сільської ради Сумського району з
кадастровим  номером  5924783200:03:004:0506,  площею  2,0486  га  (землі
запасу). 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
підлягає  погодженню  та  затвердженню  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства. 

3. При надходженні погодженого проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки,  забезпечити  в  установленому   законодавством  порядку
реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. 

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 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 29.04.2020                                                                   № 47
с. Миколаївка 
Про надання дозволу 
на розроблення проекту 
землеустрою щодо 
відведення земельної 
ділянки площею 0,264 га

Відповідно до ст. 12, 122, 135, 136 Земельного кодексу України, пункту
34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
висновки постійної комісії,  сільська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ( з урахуванням державних стандартів, норм і правил у сфері
землеустрою)  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  з  подальшим  продажем  права  оренди  на  земельних
торгах (аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
яка розташована на території Миколаївської сільської ради Сумського району з
кадастровим номером 5924786900:13:002:0208, площею 0,264 га (землі запасу). 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
підлягає  погодженню  та  затвердженню  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства. 

3. При надходженні погодженого проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки,  забезпечити  в  установленому   законодавством  порядку
реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. 

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 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 29.04.2020                                                                   № 48
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки площею 1,4109 га

Відповідно до ст. 12, 122, 135, 136 Земельного кодексу України, пункту
34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
висновки постійної комісії,  сільська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ( з урахуванням державних стандартів, норм і правил у сфері
землеустрою)  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  з  подальшим  продажем  права  оренди  на  земельних
торгах (аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
яка розташована на території Миколаївської сільської ради Сумського району з
кадастровим  номером  5924786900:13:002:0206,  площею  1,4109  га  (землі
запасу). 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
підлягає  погодженню  та  затвердженню  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства. 

3. При надходженні погодженого проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки,  забезпечити  в  установленому   законодавством  порядку
реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. 

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 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 29.04.2020                                                             № 49
с. Миколаївка 
Про надання дозволу 
на розроблення проекту 
землеустрою щодо 
відведення земельної 
ділянки площею 2,2007 га

Відповідно до ст. 12, 122, 135, 136 Земельного кодексу України, пункту
34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
висновки постійної комісії,  сільська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ( з урахуванням державних стандартів, норм і правил у сфері
землеустрою)  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  з  подальшим  продажем  права  оренди  на  земельних
торгах  (аукціоні)для ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,
яка розташована на території Миколаївської сільської ради Сумського району з
кадастровим  номером  5924786700:01:003:0326,  площею  2,2007  га  (землі
запасу). 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
підлягає  погодженню  та  затвердженню  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства. 

3. При надходженні погодженого проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки,  забезпечити  в  установленому   законодавством  порядку
реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. 



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 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 29.04.2020                                                            № 50
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки площею 6,7054 га

Відповідно до ст. 12, 122, 135, 136 Земельного кодексу України, пункту
34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
висновки постійної комісії,  сільська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ( з урахуванням державних стандартів, норм і правил у сфері
землеустрою)  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  з  подальшим  продажем  права  оренди  на  земельних
торгах (аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
яка розташована на території Миколаївської сільської ради Сумського району з
кадастровим  номером  5924786900:19:003:0010,  площею  6,7054  га  (землі
запасу). 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
підлягає  погодженню  та  затвердженню  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства. 



3. При надходженні погодженого проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки,  забезпечити  в  установленому   законодавством  порядку
реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. 

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 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 29.04.2020                                                                 № 51
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки площею 8,0755 га

Відповідно до ст. 12, 122, 135, 136 Земельного кодексу України, пункту
34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
висновки постійної комісії,  сільська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ( з урахуванням державних стандартів, норм і правил у сфері
землеустрою)  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  з  подальшим  продажем  права  оренди  на  земельних
торгах (аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
яка розташована на території Миколаївської сільської ради Сумського району з
кадастровим  номером  5924783200:03:001:0057,  площею  8,0755  га  (землі
запасу). 



2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
підлягає  погодженню  та  затвердженню  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства. 

3. При надходженні погодженого проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки,  забезпечити  в  установленому   законодавством  порядку
реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. 

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 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 29.04.2020                                                                № 52
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки площею 10,7645 га

Відповідно до ст. 12, 122, 135, 136 Земельного кодексу України, пункту
34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
висновки постійної комісії,  сільська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ( з урахуванням державних стандартів, норм і правил у сфері
землеустрою)  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  з  подальшим  продажем  права  оренди  на  земельних
торгах (аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
яка розташована на території Миколаївської сільської ради Сумського району з



кадастровим  номером  5924783200:03:001:0060,  площею  10,7645  га  (землі
запасу). 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
підлягає  погодженню  та  затвердженню  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства. 

3. При надходженні погодженого проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки,  забезпечити  в  установленому   законодавством  порядку
реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. 

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 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 29.04.2020                                                                 № 53
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки площею 1,5363 га

Відповідно до ст. 12, 122, 135, 136 Земельного кодексу України, пункту
34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
висновки постійної комісії,  сільська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ( з урахуванням державних стандартів, норм і правил у сфері
землеустрою)  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  з  подальшим  продажем  права  оренди  на  земельних



торгах (аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
яка розташована на території Миколаївської сільської ради Сумського району з
кадастровим  номером  5924786900:08:001:0191,  площею  1,5363  га  (землі
запасу). 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
підлягає  погодженню  та  затвердженню  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства. 

3. При надходженні погодженого проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки,  забезпечити  в  установленому   законодавством  порядку
реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. 

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 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 29.04.2020                                                            № 54
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки площею 2,4913 га

Відповідно до ст. 12, 122, 135, 136 Земельного кодексу України, пункту
34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
висновки постійної комісії,  сільська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ( з урахуванням державних стандартів, норм і правил у сфері



землеустрою)  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  з  подальшим  продажем  права  оренди  на  земельних
торгах (аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
яка розташована на території Миколаївської сільської ради Сумського району з
кадастровим  номером  5924783200:03:004:0505,  площею  2,4913  га  (землі
запасу). 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
підлягає  погодженню  та  затвердженню  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства. 

3. При надходженні погодженого проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки,  забезпечити  в  установленому   законодавством  порядку
реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. 

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 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 29.04.2020                                                                  № 55
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки площею 2,5578 га 

Відповідно до ст. 12, 122, 135, 136 Земельного кодексу України, пункту
34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
висновки постійної комісії,  сільська рада вирішила: 



1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ( з урахуванням державних стандартів, норм і правил у сфері
землеустрою)  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  з  подальшим  продажем  права  оренди  на  земельних
торгах (аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
яка розташована на території Миколаївської сільської ради Сумського району з
кадастровим  номером  5924786900:08:003:0139,  площею  2,5578  га  (землі
запасу). 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
підлягає  погодженню  та  затвердженню  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства. 

3. При надходженні погодженого проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки,  забезпечити  в  установленому   законодавством  порядку
реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. 

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
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