
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА    СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                                          № 

с. Миколаївка  

Про затвердження технічної документації  

із   землеустрою   щодо поділу  земельної  

ділянки  
            Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо  поділу земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності призначення, загальною площею 

1,9468га кадастровий номер 5924786900:11:003:0593 розташованої за межами населених 

пунктів, на  чотири земельні ділянки в тому числі: площею 0,5200 га  кадастровий номер 

5924786900:11:003:0623; площею 0,4500га, кадастровий номер 59247869:11:003:0624; площею 

0,7768га, кадастровий номер 5924786900:11:003:0626; 0,2000га, кадастровий номер 

5924786900:11:003:0625 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 ”, сільська рада в и р і ш и л а: 

           1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення загальною площею 1,9468га кадастровий номер 

5924786900:11:003:0593 розташованої за межами населених пунктів, на  чотири земельні 

ділянки в тому числі: площею 0,5200 га  кадастровий номер 5924786900:11:003:0623; площею 

0,4500га, кадастровий номер 59247869:11:003:0624; площею 0,7768га, кадастровий номер 

5924786900:11:003:0626; 0,2000га, кадастровий номер 5924786900:11:003:0625 на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.  

         2. Сільському голові С. Самотою провести державну реєстрацію земельних  ділянок 

сільськогосподарського призначення  загальною площею 1,9468га кадастровий номер 

5924786900:11:003:0593 розташованої за межами населених пунктів, на  чотири земельні 

ділянки в тому числі: площею 0,5200 га, кадастровий номер 5924786900:11:003:0623; площею 

0,4500га, кадастровий номер 59247869:11:003:0624; площею 0,7768га, кадастровий номер 

5924786900:11:003:0626; 0,2000га, кадастровий номер 5924786900:11:003:0625, які 

знаходиться 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  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА  ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                                          № 

с. Миколаївка  

Про добровільну відмову в користуванні  

земельною ділянкою  

  Розглянувши заяву гр. Яковенка Володимира Івановича, жителя с. 

Софіївка, вул. Центральна, 52 про  добровільну відмову в користуванні 

земельною ділянкою,  орієнтовною площею 0,25 га- для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована в  межах населеного пункту с.  

Софіївка  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» , сільська рада 

вирішила:   

1. Припинити гр. Яковенку Володимиру Івановичу право користування  

земельною ділянкою, орієнтовною площею 0,25 га- для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована в межах населеного пункту с. 

Софіївка 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 ДРУГА  ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                                          № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

  Розглянувши заяву гр. Ніколенко Світлани Анатоліївни, жительки с. 

Софіївка, вул. Центральна, 69 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. 

Софіївка 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. Ніколенко Світлані Анатоліївні 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. 

Софіївка на території Миколаївської сільської ради  Сумського району Сумської 

області. 

2.Рекомендувати гр. Ніколенко Світлані Анатоліївні 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 ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                                          № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

  Розглянувши заяву гр. Гузенка Володимира Юрійовича, жителя с. 

Мар’ївка, вул. Іванова, 5а про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924786900:11:002:0195, площею 1,9105 га -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 і враховуючи 

висновки постійної комісії ради,  сільська  рада вирішила:  

1.Надати гр. Гузенку Володимиру Юрійовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5924786900:11:002:0195, площею 1,9105 га  -для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради   Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Гузенку Володимиру Юрійовичу  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 ДРУГА  ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                                          № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

 Розглянувши заяву гр. Шульги Григорія Васильовича, жителя м. Суми, 

вул. Ковпака 81В, кв.13, який діє від імені та в інтересах свого неповнолітнього 

сина Шульги Назара Григоровича, зареєстрованого в м. Суми, вул. Ковпака 81В, 

кв31 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,21 га -для ведення 

особистого селянського господарства  в  межах населеного пункту с. Северинівка 

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,  16, 118, 121,122 Земельного 

кодексу України, ст. ст. 32,  242 ЦКУ, сільська  рада вирішила:  

1.Відмовити Шульгі Назару Григоровичу в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею 0,21га- -для ведення особистого селянського господарства  

в межах населеного пункту с. Северинівка 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 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 ДРУГА  ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                                          № 

с. Миколаївка  

Про проведення земельних  

торгів у формі аукціону  
Керуючись п.34 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст. 12124, 135-139 Земельного кодексу України «Про оренду землі», на підставі 

договору про надання послуг з проведення земельних торгів  у формі аукціону від                  

______________, сільська рада вирішила:   

1.Провести земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  площею 2,4913 га з кадастровим 

номером 5924783200:03:004:0505 комунальної власності окремим лотом, визначеного у 

додатку 1.  

За результатами торгів передати переможцю земельну ділянку у користування на умовах, 

визначених договором оренди землі.   

2. Доручити проведення земельних торгів у формі аукціону  Державному підприємству 

Центр державного земельного кадастру  Сумській регіональній філії Центру ДЗК. 

3.Встановити згідно з додатком 2:  

3.1.Стартову ціну лота (стартовий розмір орендної плати за користування земельною 

ділянкою) у розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, враховуючи коефіцієнт індексації.  

3.2. Крок земельних торгів у розмірі 0,5 відсотка стартової плати за користування 

земельною ділянкою. 

3.3. Розмір гарантійного внеску за лотом у розмірі 30 відсотків стартового розміру річної 

плати за користування земельною ділянкою.   

3.4.Строк оренди земельної ділянки-7 (сім) років. 

4. Винагорода виконавцю земельних торгів у сумі 50% річної орендної плати за 

користування земельною ділянкою, але не більше 2000 неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян, покладається на переможця земельних торгів.  

5. Безпосередньо в день проведення торгів після визначення переможця укласти з ним 

договір оренди землі.  

6. Вжити заходів щодо оприлюденння відповідно до чинного законодавства результатів 

торгів не пізніше 5 робочих днів з дня їх проведення.  

7. Уповноважити сільського голову бути присутнім на земельних торгах і підписати 

договір.  

8. 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  п’ятдесят другої позачергової сесії  

сьомого скликання від 16.07.2020 року 

 

№

п/
п 

Місце 

розташування 
(адреса) 
земельної 
ділянки 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Цільове 

призначення(функціональне 
використання) земельної 
ділянки 

Площа 

земельн
ої 
ділянки, 
га 

Вид угідь Умови 

продажу 

1 Миколаївська 

сільська рада 
Сумського 
району (за 

межами 
населених 
пунктів) 

5924783200:03:004:0505 
01.01Для ведення товарного 
сільськогосподарського  

виробництва 

2,4913 Сільськогоспод

арського 
призначення   

Право 

оренди 
на 7(сім) 
років 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2  

до рішення  п’ятдесят другої позачергової сесії  

сьомого скликання від 16.07.2020 року 

 

Розрахунок стартової ціни лота 
№п/п Місце розташування 

(адреса) земельної 

ділянки 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

Нормативна грошова 

оцінка земельної 

ділянки, грн. 

Стартова 

ціна лота, 

грн. 

1 Миколаївська сільська 

рада Сумського району 

(за межами населених 

пунктів) 

5924783200:03:004:0505  
2,4913 

76567,77 9188,1324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА  ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                                          № 

с. Миколаївка  

Про проведення земельних  

торгів у формі аукціону  
Керуючись п.34 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст. 12124, 135-139 Земельного кодексу України «Про оренду землі», на підставі 

договору про надання послуг з проведення земельних торгів  у формі аукціону від                  

______________, сільська рада вирішила:   

1.Провести земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності  площею 2,5578 га з кадастровим 

номером 5924786900:08:003:0139 комунальної власності окремим лотом, визначеного у 

додатку 1.  

За результатами торгів передати переможцю земельну ділянку у користування на умовах, 

визначених договором оренди землі.   

2. Доручити проведення земельних торгів у формі аукціону  Державному підприємству 

Центр державного земельного кадастру  Сумській регіональній філії Центру ДЗК. 

3.Встановити згідно з додатком 2:  

3.1.Стартову ціну лота (стартовий розмір орендної плати за користування земельною 

ділянкою) у розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, враховуючи коефіцієнт індексації.  

3.2. Крок земельних торгів у розмірі 0,5 відсотка стартової плати за користування 

земельною ділянкою. 

3.3. Розмір гарантійного внеску за лотом у розмірі 30 відсотків стартового розміру річної 

плати за користування земельною ділянкою.   

3.4.Строк оренди земельної ділянки-7 (сім) років. 

4. Винагорода виконавцю земельних торгів у сумі 50% річної орендної плати за 

користування земельною ділянкою, але не більше 2000 неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян, покладається на переможця земельних торгів.  

5. Безпосередньо в день проведення торгів після визначення переможця укласти з ним 

договір оренди землі.  

6. Вжити заходів щодо оприлюденння відповідно до чинного законодавства результатів 

торгів не пізніше 5 робочих днів з дня їх проведення.  

7. Уповноважити сільського голову бути присутнім на земельних торгах і підписати 

договір.  

8. 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  п’ятдесят другої позачергової сесії  

сьомого скликання від 16.07.2020 року 

 

№

п/
п 

Місце 

розташування 
(адреса) 
земельної 
ділянки 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Цільове 

призначення(функціональне 
використання) земельної 
ділянки 

Площа 

земельн
ої 
ділянки, 
га 

Вид угідь Умови 

продажу 

1 Миколаївська 

сільська рада 
Сумського 
району (за 

межами 
населених 
пунктів) 

5924786900:08:003:0139 
01.01Для ведення товарного 
сільськогосподарського  

виробництва 

2,5578 Сільськогоспод

арського 
призначення   

Право 

оренди 
на 7(сім) 
років 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2  

до рішення  п’ятдесят другої позачергової сесії  

сьомого скликання від 16.07.2020 року 

 

Розрахунок стартової ціни лота 
№п/п Місце розташування 

(адреса) земельної 

ділянки 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

Нормативна грошова 

оцінка земельної 

ділянки, грн. 

Стартова 

ціна лота, 

грн. 

1 Миколаївська сільська 

рада Сумського району 

(за межами населених 

пунктів) 

5924786900:08:003:0139 
2,5578 

69147,27 8297,6724 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА  ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                                          № 

с. Миколаївка  

Про відмову в продажі земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення 

      Розглянувши заяву ТОВ «Індичка» про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки та продажу земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення несільськогосподарські угіддя (під 

господарськими будівлями і дворами), площею 3,9588 га, кадастровий номер 

5924784200:03:004:0177, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, керуючись 

п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 122 

Земельного кодексу України, відповідно до п.15 Перехідних положень 

Земельного кодексу України, сільська рада вирішила: 

1.Відмовити ТОВ «Індичка» у продажу земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення несільськогосподарські угіддя (під 

господарськими будівлями і дворами), площею 3,9588 га, кадастровий номер 

5924784200:03:004:0177, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва яка розташована за межами населених пунктів на території 

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

що земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

не можуть бути отримані в порядку викупу, а лише на умовах оренди. 

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 ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА    СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                                          № 

с. Миколаївка  

Про  відмову в наданні дозволу  

на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність 

Розглянувши заяву гр. Безверхої Світлани Миколаївни, жительки м. Суми 

вул. Прокоф’єва 14/5, кв.91 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00- га 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись п.7 ст. 118 Земельного кодексу України, ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада  

вирішила : 

1. Відмовити гр. Безверхій Світлані Миколаївні в наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

2 га у власність для ведення особистого селянського господарства за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 5924786700:03:002:0436,  

сільськогосподарського призначення, 16.00 – землі запасу, розташованої за 

межами населеного пункту с. Постольне Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка 

сформована як об’єкт цивільних прав, а саме: визначена її площа  2,6712  га, 

межа, внесена інформація про неї до Державного земельного кадастру, право 

комунальної власності територіальної громади Миколаївської сільської ради 



Сумського району Сумської області зареєстровано у Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно. 

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 

 

 

 

 

 

 


