
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.07.2020                                                                                      № (проект) 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

  Розглянувши заяву гр. Шаповал Валентини Євгенівни, жительки  м. Суми, 

вул. Нахімова 38, кв.31 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, площею 0,20 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, 791, 116, 118, 121,122 Земельного кодексу 

України,  сільська  рада вирішила:  

1.Надати гр. Шаповал Валентині Євгенівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 0,20 га -для ведення 

особистого селянського господарства в  межах населеного пункту с. Софіївка на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Шаповал Валентині Євгенівні 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  

від 00.07.2020 року                                                           № (проект) 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на \ 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки 
 

  Розглянувши заяву гр. Фірста Анатолія Євгеновича, жителя  м. Суми, вул. 

М. Василенка 2, кв.2 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, площею 0,20 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, 791, 116, 118, 121,122 Земельного кодексу 

України,  сільська  рада вирішила:  
 

1.Надати гр. Фірсту Анатолію Євгеновичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 0,20 га -для ведення 

особистого селянського господарства в  межах населеного пункту с. Софіївка на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Фірсту Анатолію Євгеновичу 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. Прокопенка Миколи Феодосійовича, жителя  с. 

Софіївка, вул. Центральна, 27 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,27 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, 791, 116, 118, 121,122 Земельного 

кодексу України,  сільська  рада вирішила:  

1.Надати гр. Прокопенку Миколі Феодосійовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 0,27 га -для ведення 

особистого селянського господарства в  межах населеного пункту с. Софіївка на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Прокопенку Миколі Феодосійовичу 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 передачу в оренду земельних ділянок 

(під проектно-польовими дорогами) 

ТОВ «РАЙЗ ПІВНІЧ» 

Розглянувши клопотання юридичної особи  Товариства з обмеженою 

відповідальністю «РАЙЗ ПІВНІЧ» від 01.06.2020 року про надання земельних 

ділянок під проектно-польовими дорогами в користування на умовах оренди для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташовані  за 

межами населеного пункту на території Миколаївської сільської ради  керуючись 

ст.134 «Земельного кодексу України», пунктом 34 частини першої статті 26 

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

вирішила:  

1.Передати в оренду терміном на 7 (сім) років земельні ділянки  шляхом 

укладення договору оренди земельних ділянок комунальної власності на 

безконкурентних засадах, загальною площею 8,9972 га згідно Додатку 1, під 

проектно-польовими дорогами, які розташовані за межами населених пунктів на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

2. Погодити Товариству з обмеженою відповідальністю «РАЙЗ ПІВНІЧ» 

орендну плату за користування земельними ділянками, загальною площею 

8,9972 га згідно Додатку 1, у розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

3. Доручити  сільському голові Миколаївської сільської ради Самотою 

Сергію Володимировичу  укласти від імені ради договір оренди землі згідно 

даного рішення.  



4. ТОВ «РАЙЗ ПІВНІЧ» забезпечити проведення державної реєстрації 

договору оренди на земельні ділянки зазначені в Додатку 1, загальною площею 

8,9972  га. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток 1 

Кадастровий номер Площа, га 

5924784200:01:003:0324 0,2136 

5924784200:01:003:0316 0,4834 

5924784200:03:017:0177 0,0549 

5924784200:03:012:0311 0,0569 

5924784200:03:015:0417 0,073 

5924784200:03:015:0416 0,0751 

5924784200:03:015:0409 0,0612 

5924784200:03:015:0407 0,1215 

5924784200:03:012:0315 0,0932 

5924784200:03:012:0314 0,0676 

5924784200:03:012:0313 0,0679 

5924784200:03:012:0312 0,0607 

5924784200:03:003:0273 0,1359 

5924784200:03:003:0261 0,0532 

5924784200:03:003:0278 0,0909 

5924784200:03:003:0275 0,0239 

5924784200:03:017:0176 0,0536 

5924784200:01:004:0150 0,0329 

5924784200:01:003:0323 0,0513 

5924784200:01:003:0322 0,0371 

5924784200:01:001:0120 0,1418 

5924784200:03:003:0264 0,5451 

5924784200:03:004:1144 0,2906 

5924784200:03:004:0137 0,4376 

5924784200:03:004:1136 0,2709 

5924784200:03:004:0135 0,3241 

5924784200:01:004:0151 0,0687 

5924784200:03:003:0262 0,2812 

5924784200:01:002:0093 0,1622 

5924784200:01:001:0124 0,1262 

5924784200:01:001:0123 0,2072 

5924784200:01:001:0122 0,0647 

5924784200:01:003:0319 0,3157 

5924784200:01:001:0121 0,2232 

5924784200:01:003:0318 0,0732 

5924784200:01:003:0314 0,2106 

5924784200:03:003:0265 0,1715 



5924784200:03:015:0411 0,3949 

5924784200:03:015:0406 0,1844 

5924784200:01:002:0092 0,076 

5924784200:03:015:0410 0,3454 

5924784200:03:015:0405 0,1838 

5924784200:03:012:0317 0,2348 

5924784200:03:003:0260 0,2873 

5924784200:03:003:0270 0,1466 

5924784200:03:003:0271 0,2523 

5924784200:03:012:0316 0,2294 

5924784200:03:015:0408 0,5239 

5924784200:03:015:0414 0,3116 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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. Приймака Олександра Івановича, жителя с. 

Миколаївка, вул. Урожайна, 7 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00 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,  16, 118, 121,122 Земельного 

кодексу України,  сільська  рада вирішила:  

1.Відмовити Приймаку Олександру Івановичу в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею 2,00га- -для ведення особистого селянського 

господарства  за межами населених пунктів  на території Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області в зв’язку з тим, що рішенням 42  сесії 

від 18.11.2019 року за № 68  дана земельна ділянка (кадастровий номер 

5924785400:02:002:0160) внесена до 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).  

 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 відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

 Розглянувши заяву гр. Сідорової Юлії Олександрівни, жительки м. Суми, 

вул. Інтернаціоналістів 41а, кв.51 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00 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,  16, 118, 121,122 Земельного 

кодексу України,  сільська  рада вирішила:  

1.Відмовити Сідоровій Юлії Олександрівні в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею 2,00га- -для ведення особистого селянського господарства  

за межами населених пунктів  на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області в зв’язку з тим, що рішенням 42  сесії від 

18.11.2019 року за № 68  дана земельна ділянка (кадастровий номер 

5924785400:02:002:0160) внесена до 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).  



 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 відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр. Іщенка Олександра Івановича, жителя м. Суми, вул. 

М. Лушпи 3, кв. 5 стосовно 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 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  сільська рада вирішила:  

1.Відмовити гр. Іщенку Олександру Івановичу                                                                                       

в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки з кадастровим номером 5924783200:03:002:0432, площею 1,9105га-для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами 

населених пунктів  на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області в зв’язку з тим, що рішенням 43 позачергової сесії від 

10.12.2019 року за № 75  дана земельна ділянка (кадастровий номер 

5924783200:03:002:0432) внесена до 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).  

 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 

 

 

 

 

 


