
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проєкт)

від 00.06.2020 року                                                           №
с. Миколаївка 
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Барбалата Юрія Миколайовича, жителя с. Степаненкове, вул.
Головашівська, 3 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»,   сільська рада
вирішила:

1. Затвердити гр. Барбалату Юрію Миколайовичу проект землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  1,9106га  (кадастровий номер
5924783200:03:002:0436) - для ведення особистого селянського господарства, яка
знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2. Надати гр. Барбалату Юрію Миколайовичу у власність земельну ділянку
площею 1,9105га  з  кадастровим номером  5924783200:03:002:0436-  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.  Барбалату  Юрію  Миколайовичу здійснити  державну  реєстрацію
права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Гр.  Барбалату  Юрію 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 
П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проєкт)

від 00.06.2020 року                                                           №
с. Миколаївка 
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) 

Розглянувши заяву  гр.  Данечкіної  Оксани  Олександрівни, яка  діє  на  підставі
довіреності,  посвідченої  приватним  нотаріусом  Степаненко  Т.І.  Сумського  районного
нотаріального округу Сумської області від 15.03.2018 р., зареєстрованого в реєстрі за № 371,
від імені Бондаренко  Юлії Федорівни, яка зареєстрована за адресою:  Сумська область,
Сумський район,  с.  Капітанівка,  вул.  Зелений Лужок,  3 про  затвердження технічної
документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) гр. Грибенюку Дмитру Федоровичу-1/3 частина, гр. Бондаренко Юлії
Федорівні-  1/3  частина,  гр.  Грибенюк  Катерині  Федорівні-1/3  частина-  для  ведення
товарного сільськогосподарського виробництва на території Миколаївсько сільської ради
Сумського району Сумської області, розроблена  ФОП Жук Н. М., керуючись ст.12,
ст.81, ст.131, ст.186 Земельного Кодексу України та ст.26 Закону України “Про
місцеве  самоврядування  в  Україні”,  ст.  3,5 ЗаконуУкраїни  «Про  порядок
виділення  в  натурі  (на  місцевості)  земельних  ділянок  власникам  земельних
часток (паїв),  сільська  рада вирішила:

 1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельних ділянок в  натурі  (на місцевості)  гр. Грибенюку
Дмитру  Федоровичу-1/3  частина,  гр.  Бондаренко  Юлії  Федорівні-  1/3  частина,  гр.
Грибенюк  Катерині Федорівні-1/3 частина,  площею 4,4249га  (кадастровий номер
5924783200:01:003:0252),  площею  0,1325  (кадастровий  номер
5924783200:01:001:0199),  площею  0,0176  га  (кадастровий  номер
5924783200:03:002:0448)  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,   які  розташовані  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області.

2. Виділити в натурі (на місцевості) земельні ділянки площею 4,4249га
(кадастровий  номер  5924783200:01:003:0252),  площею  0,1325  (кадастровий



номер  5924783200:01:001:0199),  площею  0,0176  га  (кадастровий  номер
5924783200:03:002:0448)  спадкоємцям  земельної  частки  (паю)  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  на  території  Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району  відповідно  до  технічної  документації  із
землеустрою. 

3.  Довести  до  відома  гр.  Грибенюку  Дмитру  Федоровичу-1/3  частина,  гр.
Бондаренко Юлії Федорівні- 1/3 частина, гр. Грибенюк Катерині Федорівні-1/3 частина,
про необхідність реєстрації права власності на земельні ділянки.

Сільський  голова                                                                      Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проєкт)

від 00.06.2020 року                                                           №
с. Миколаївка 
Про  відмову в наданні 
дозволу на розробку 
проекту землеустрою 
щодо відведення земельної                                                                                        
ділянки у власність

Розглянувши заяву гр. Обухова  Олексія Анатолійовича, жителя  м.Суми

вул.  Лермонтова  13,  кв.49 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,10га

-для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і

споруд, яка розташована за межами населених пунктів, керуючись п.7 ст. 118,

121,  36   Земельного  кодексу  України,  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування в Україні»,  сільська рада  вирішила :

1. Відмовити гр. Обухову  Олексію Анатолійовичу в наданні дозволу на

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність,

орієнтовною площею 0,10  га  -  для  будівництва  і  обслуговування  житлового

будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  зв’язку  з  невідповідністю місця

розташування  об’єкта  вимогам  законів,  а  саме:  вказана  земельна  ділянка

розташована на території м.Суми.

 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 
П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША   СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2020 року                                                           №
с. Миколаївка 
Про відмову в користуванні 
земельною ділянкою 

 Розглянувши заяву гр. Мелешка Геннадія Анатолійовича, який мешкає в с.
Рогізне,  вул.  Прянішнікова  1/3 про   добровільну  відмову  в  користуванні
земельною ділянкою,  орієнтовною площею 0,05 га- для  ведення особистого
селянського  господарства, яка  розташована  в   межах  населеного  пункту  с.
Рогізне, вул Прянішнікова 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.  Мелешку Геннадію Анатолійовичу право користування
земельною  ділянкою,  орієнтовною  площею  0,05  га- для  ведення  особистого
селянського  господарства, яка  розташована  в  межах  населеного  пункту  с.
Рогізне на території Миколаївської сільської ради, Сумського району Сумської
області, у зв’язку з добровільною  відмовою землекористувача  та передати до
земель запасу сільської ради.

2. Земельному відділу сільської ради внести відповідні зміни в земельно-
облікові документи.

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 
П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2020 року                                                           №
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності 
у приватну власність

               Розглянувши заяву гр. Мелешка  Віктора Геннадійовича жителя  с.
Рогізне  вул.Прянішнікова,  1/3 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  у
приватну  власність  орієнтовною  площею  0,15  га  -для  ведення  особистого
селянського господарства, яка знаходяться в  с. Рогізне вул. Прянішнікова,  на
території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,
керуючись  ст. ст. 12, 33, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,   сільська
рада  вирішила:

 1.  Надати Мелешку  Віктору Геннадійовичу дозвіл на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  у
приватну  власність  орієнтовною  площею  0,155  га-  для  ведення  особистого
селянського господарства, яка знаходяться в с. Рогізне,  вул.  Прянішнікова,  на
території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.
          2. Рекомендувати гр. Мелешку В.Г. замовити проект землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки   у  власність   в  проектній  організації,  яка  має
необхідне  обладнання  і  в  своєму  складі  має  не  менше  двох  ліцензованих
інженерів-землевпорядників,  отримати  витяги  із  Державного  земельного
кадастру на земельну ділянку.
          3. Розроблену технічну документацію щодо встановлення (відновлення)
меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  подати  на  затвердження  на
розгляд сесії Миколаївської сільської ради.
          



 Сільський  голова Сергій САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША   СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2020 року                                                           №
с. Миколаївка 
Про відмову в затвердженні  
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 

Розглянувши  заяву  гр.  Лучанінової  Марини  Миколаївни,  жительки  с.
Мар’ївка, вул. Першотравнева, 60 стосовно затвердження проекту землеустрою
щодо відведення  земельної  ділянки загальною площею 1,25  га-  для  ведення
особистого  селянського  господарства  в  межах  селища  Рогізне  на  території
Миколаївської  сільської  ради Сумського району Сумської  області,  керуючись
ст.  144  Конституції  України,  ст.  ст.  25,  26,  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні» Закону  України  "Про  місцеві  Ради  народних
депутатів  та  місцеве  і  регіональне  самоврядування", враховуючи рішення 40
сесії 7 скликання від 12.09.2019 за № 27 та висновки постійної комісії, сільська
рада вирішила:  

1. Відмовити гр. Лучаніновій Марині Миколаївні в затвердженні проекту
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки площею 1,25га-для ведення
особистого  селянського  господарства  в  межах  селища  Рогізне на  території
Миколаївської  сільської  ради Сумського району Сумської  області  в  зв’язку  з
невідповідністю  площі,  яка  зазначена  в  рішенні 40  сесії 7  скликання
Миколаївської сільської ради від 12.09.2019 за № 27, а саме: 0,25 га.   

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



Сільський голова                               Сергій
САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША   СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.06.2020 року                                                           №
с. Миколаївка 
Про добровільну відмову 
в користуванні 
земельною ділянкою 

 Розглянувши заяву гр. Северина Олександра Миколайовича, жителя в с.
Северинівка,  вул.  Гагаріна,  11  про  добровільну  відмову  в  користуванні
земельною ділянкою, площею 0,54 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. Северину Олександру Миколайовичу право постійного
користування  земельною ділянкою, площею 0,54 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 0,54га - 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
№11 Кекинської сільської ради.

Сільський голова                                                                         Сергій
САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2020 року                                                           №
с. Миколаївка 
Про надання дозволу
на розробку проекту 
землеустрою щодо 
відведення земельної 
ділянки

 Роглянувши заяву гр. Ковальової  Катерини Володимирівни, жительки  м.
Суми,  вул.  Героїв  Крут  72,  кв.99 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,54 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  і  враховуючи  висновки  постійної  комісії  ради,
сільська  рада вирішила: 

1.Надати  гр.  Ковальовій  Катерині  Володимирівні дозвіл  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності
із  земель  сільськогосподарського  призначення,  орієнтовною  площею  0,54  га
-для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту
с. Кекине  Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати гр. Ковальовій Катерині Володимирівні замовити проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в проектній організації, що
має необхідне обладнання і в своєму складі має не менше двох ліцензованих



інженерів-землевпорядників,  отримати  витяги  із  Державного  земельного
кадастру на земельні ділянки.  

3.Розроблений проект  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки
подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської ради.

Сільський  голова Сергій САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2020 року                                                           №
с. Миколаївка 
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Прийменка Романа Івановича, жителя селища Рогізне, вул.
Прянішнікова, 9, кв. 11 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»,  сільська рада вирішила:

1. Затвердити  гр.  Прийменку  Роману Івановичу проект землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  0,500га  (кадастровий номер
5924786900:12:001:0070)-для ведення особистого селянського господарства,  яка
знаходиться  в  межах  населеного  пункту  селища  Рогізне на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

2. Надати гр. Прийменку  Роману Івановичу  у власність земельну ділянку
площею 0,500 га  за  кадастровим номером  5924786900:12:001:0070-для  ведення
особистого  селянського  господарства  із  земель  сільськогосподарського
призначення  комунальної власності, яка знаходиться в межах населеного пункту



селища  Рогізне на  території   Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області. 

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

4.  Гр. Прийменку  Роману  Івановичу 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
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