
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проєкт) 

від 00.08.2020                                                                           №
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки

 Розглянувши заяву гр. Куценко  Яніни Іванівни, жительки  с. Капітанівка,
вул.  Молодіжна,  8Б про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,20га -для ведення
особистого  селянського  господарства,  яка  розташована  в  межах  населеного
пункту  с.  Капітанівка в  районі  вул.  Молодіжна 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,   сільська   рада
вирішила: 

1.Надати  гр.  Куценко  Яніні  Іванівні дозвіл  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель сільськогосподарського призначення, орієнтовною площею 0,20 га -для
ведення  особистого  селянського  господарства,  яка  розташована  в  межах
населеного  пункту  с.  Капітанівка  в  районі  вул.  Молодіжна на  території
Миколаївської сільської ради  Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Куценко  Яніні  Іванівні у 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 ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проєкт) 

від 00.08.2020                                                                           №
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки

 Розглянувши заяву гр. Цибульняк  Антоніни Олександрівни, жительки  с.
Капітанівка,  вул.  Миру,  15а про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,17га
-для ведення особистого селянського господарства,  яка розташована в межах
населеного  пункту  с.  Капітанівка по  вул.  Миру 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,   сільська   рада
вирішила: 

1.Надати  гр.  Цибульняк  Антоніні  Олександрівні дозвіл  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності
із  земель  сільськогосподарського  призначення,  орієнтовною  площею  0,17  га
-для ведення особистого селянського господарства,  яка розташована в межах
населеного  пункту  с.  Капітанівка  по  вул.  Миру на  території  Миколаївської
сільської ради  Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Цибульняк  Антоніні  Олександрівні у 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 ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проєкт) 

від 00.08.2020                                                                           №
с. Миколаївка 
Про добровільну відмову 
в користуванні земельною 
ділянкою 

 Розглянувши заяву гр. Калайдова Сергія Миколайовича, який мешкає в с.
Кекине,  вул.  Садова,  14 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», сільська рада вирішила:  

1.  Припинити  гр.  Калайдову  Сергію  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 № 6
Кекинської сільської ради.  



Сільський голова                                                                       Сергій
САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проєкт) 

від 00.08.2020                                                                           №
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки

 Розглянувши заяву гр. Калайдової Лідії Іванівни, жительки с. Кекине, вул.
Садова,  14 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки,  площею  0,79га  -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,  сільська  рада вирішила: 

1.Надати  гр.  Калайдовій  Лідії  Іванівні дозвіл  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  0,79  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.  Калайдовій  Лідії  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 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проєкт) 

від 00.08.2020                                                                           №
с. Миколаївка 
Про добровільну відмову 
в користуванні земельною 
ділянкою 

 Розглянувши заяву гр. Желєзняка Олександра Івановича, який мешкає в с.
Кекине,  вул.  Садова,  9 про  добровільну  відмову  в  користуванні  земельною
ділянкою, площею 0,77 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», сільська рада вирішила:  

1.  Припинити  гр.  Желєзняку  Олександру   Івановичу право  постійного
користування  земельною ділянкою, площею 0,77 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 0,77га - 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 № 4
Кекинської сільської ради.

Сільський голова                                                                      Сергій САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проєкт) 

від 00.08.2020                                                                           №
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки

 Розглянувши  заяву  гр.  Железняка  Сергія  Олександровича,  жителя  с.
Кекине,  вул.  Центральна,  43 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,77га -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,  сільська  рада вирішила: 

1.Надати  гр.  Железняку  Сергію  Олександровичу дозвіл  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності
із  земель  сільськогосподарського  призначення,  площею 0,77  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. Железняку Сергію Олександровичу замовити проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в проектній організації, що
має необхідне обладнання і в своєму складі має не менше двох ліцензованих
інженерів-землевпорядників,  отримати  витяги  із  Державного  земельного
кадастру на земельні ділянки.  

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



Сільський голова                                                                       Сергій
САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проєкт) 

від 00.08.2020                                                                           №
с. Миколаївка 
Про добровільну відмову 
в користуванні земельною 
ділянкою 

 Розглянувши заяву гр. Рябухи  Валентини Іванівни, жительки  с. Кекине,
вул.  Тиха,  17 про  добровільну  відмову  в  користуванні  земельною ділянкою,
площею 0,60 га, яка була надана в постійне користування на підставі рішення
виконавчого  комітету  Кекинської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області   від  30.12.2000 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», сільська рада вирішила:  

1.  Припинити  гр.  Рябухі  Валентині  Іванівні право  постійного
користування  земельною ділянкою, площею 0,60 га, яка була надана в постійне
користування  на  підставі  державного  акту  від  30.12.2000 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 0,60га - для ведення особистого підсобного господарства, який
був  виданий  на  підставі  рішення  виконавчого  комітету  Кекинської  сільської



ради Сумського району Сумської області  від 30.12.2000 та був зареєстрований в
Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за №
22 Кекинської сільської ради.

Сільський голова                                                                        Сергій
САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проєкт) 

від 00.08.2020                                                                           №
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки

 Розглянувши заяву гр. Рябусі Валерію Володимировичу, жителя с. Кекине,
вул.  Тиха,  17 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки,  площею  0,60га  -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,  сільська  рада вирішила: 

1.Надати гр. Рябусі Валерію Володимировичу дозвіл на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  0,60  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.  Рябусі  Валерію  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 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проєкт) 

від 00.08.2020                                                                           №
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на розробку  технічної документації із землеустрою
щодо  становлення  (відновлення)  меж  земельноїділянки  в  натурі    (на
місцевості) 

  Розглянувши заяву гр. Забуги Володимира Михайловича, жителя м. Суми,
вул. Кірова 136/2, кв.9 про надання дозволу на розробку технічної документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі  (на  місцевості)   орієнтовною  площею  0,02  га-для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  та  на
земельну  ділянку,  орієнтовною  площею  0,41га-для  ведення  особистого
селянського  господарства   в  с.  Капітанівка,  вул.  Миру,  44 на  території
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області  та,
керуючись п.34, ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.  12,  33,  40,  116,  118,  122  Земельного
кодексу України,  враховуючи договір купівлі-продажу житлового будинку від
31.08.1999, серії АВВ № 445302,  сільська  рада вирішила: 

1.Надати  гр.  Забузі  Володимиру  Михайловичу  дозвіл  на  розробку
технічної документації із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості), орієнтовною
площею  0,02  га-для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,



господарських будівель і споруд;   земельну ділянку, орієнтовною площею 0,41
га-для  ведення  особистого  селянського  господарства  в   с. Капітанівка,  вул.
Миру, 44  на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області   

2.Рекомендувати гр. Забузі  Володимиру Михайловичу замовити технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  в  проектній  організації,  що  має  необхідне
обладнання  і  в  своєму  складі  має  не  менше  двох  ліцензованих  інженерів-
землевпорядників,  отримати  витяги  із  Державного  земельного  кадастру  на
земельні ділянки.  

3.Розроблену  технічну  документацію  щодо  встановлення  (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (  на місцевості)  подати на  затвердження на
розгляд сесії Миколаївської сільської ради. 

Сільський голова                                                                       Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проєкт) 

від 00.08.2020                                                                           №
с. Миколаївка 
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Коропець Оксани Василівни, жительки с. Миколаївка, вул.

Перемоги, 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»,   сільська рада

вирішила:

1. Затвердити  гр.  Коропець  Оксані  Василівні проект  землеустрою  щодо

відведення  земельної  ділянки  площею  0,500га  (кадастровий номер

5924785400:02:003:0198) - для ведення особистого селянського господарства, яка

знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради

Сумського району Сумської області. 



2.  Надати  гр.   Коропець  Оксані  Василівні у  власність  земельну  ділянку

площею 0,500 га  за  кадастровим номером 5924785400:02:003:0198 -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.  Коропець  Оксані Василівні здійснити  державну  реєстрацію права

власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4.  Гр.  Коропець  Оксані  Василівні 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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