
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ 

 

від 17.09.2020                                                                                                        № 08 

с. Миколаївка  

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ  
 

Розглянувши заяву гр. Бібік Зінаїди Григорівни, жительки с. Миколаївка, вул. 

Шевченка, 57 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.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. Бібік Зінаїді Григорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,8705 га (кадастровий номер 

5924785400:04:001:0283) - для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр.  Бібік Зінаїді Григорівні у власність земельну ділянку площею 

0,8705 га  за  кадастровим номером 5924785400:04:001:0283 -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. Бібік Зінаїді Григорівні здійснити державну реєстрацію права 

власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Гр. Бібік Зінаїді Григорівні 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 П’ЯТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ 
 

від 17.09.2020                                                                                                        № 09 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу  

на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

 у власність 
 

               Розглянувши заяву гр. Ходун Олексія Олексійовича жителя м. Суми вул. 

Прокоф’єва 14/6, кв.15 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною  

площею 2,0 га- для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться  за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області, відповідно до ст. 61 Земельного 

Кодексу України, враховуючи ст.ст. 4, 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада  вирішила: 
 

  1. Відмовити в наданні гр. Ходун Олексію Олексійовичу в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною  площею 2,0 га- для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться  за межами населених пунктів на території 

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

тим, що дана земельна ділянка не є комунальною власністю та відноситься до 

земель водного фонду, не підлягає розорюванню. 

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 П’ЯТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  
 

від 17.09.2020                                                                                                        № 10 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  

ділянки у власність 

 

          Розглянувши заяву гр. Янченка Євгена Юрійовича, жителя м. Суми вул. 

Над’ярна, 30 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, кадастровий номер 

5924786900:05:002:0420, орієнтовною  площею 2,0 га - для ведення особистого 

селянського господарства, яка знаходиться  за межами населених пунктів на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, 

відповідно до частини 3 статті 47 Закону України «Про охорону земель», 

враховуючи ст.ст. 4, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сільська рада вирішила: 

 

1. Відмовити в наданні гр. Янченку Євгену Юрійовичу в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, кадастровий номер 5924786900:05:002:0420, орієнтовною  площею 2,0 

га –для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться  за 

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області, в зв’язку з тим, що земельна ділянка комунальної 

власності знаходиться під ухилом (яр) та не підлягає розорюванню. 

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 П’ЯТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  
 

від 17.09.2020                                                                                                      № 11 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  

ділянки у власність 
 

          Розглянувши заяву гр. Янченко Наталії Миколаївни, жительки  м.Суми 

вул. Над’ярна, 30 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, кадастровий номер 

5924786900:05:002:0420, орієнтовною  площею 2,0 га - для ведення особистого 

селянського господарства, яка знаходиться  за межами населених пунктів на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, 

відповідно до частини 3 статті 47 Закону України «Про охорону земель», 

враховуючи ст.ст. 4, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити в наданні гр. Янченко Наталії Миколаївні в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, кадастровий номер 5924786900:05:002:0420, орієнтовною  площею 2,0 

га –для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться  за 

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області, в зв’язку з тим, що земельна ділянка комунальної 

власності знаходиться під ухилом (яр) та не підлягає розорюванню. 

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 П’ЯТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  
 

від 17.09.2020                                                                                                      № 12 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу  

на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

 у власність 
 

               Розглянувши заяву гр. Пєшкової Інни Леонідівни, жительки м. Суми вул. 

Гамалія 21, кв.35 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною  площею 2,0 га - для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться  за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, відповідно до ст. 61 Земельного Кодексу України, враховуючи 

ст.ст.4, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  

рада  вирішила: 
 

  1. Відмовити в наданні гр. Пєшковій Інні Леонідівні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною  площею 2,0 га- для ведення особистого селянського господарства, 

яка знаходиться  за межами населених пунктів на території Миколаївської 

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

земельна ділянка не є комунальною власністю та відноситься до земель водного 

фонду, не підлягає розорюванню. 

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 П’ЯТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 17.09.2020                                                                                                      № 13 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок під проектними польовими дорогами ТОВ АФ «Северинівська»  

 

 Розглянувши заяву Голови Ради Директорів О.М. Цупро щодо надання 

дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж в натурі (на місцевості) земельних ділянок комунальної 

власності сільськогосподарського призначення (несільськогосподарські угіддя-

земельні ділянки під польовими дорогами), орієнтовною площею 34,00 га, які 

розташовані за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області (землі колишнього КСП ім. Чапаєва 

Северинівської сільської ради) для подальшої передачі таких ділянок в оренду 

ТОВ АФ «Северинівська» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва строком на 7 (сім) років з орендною платою 12 (дванадцять) 

відсотків від нормативної грошової оцінки таких земельних ділянок, керуючись 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частинами 1, 5, 

6 ст. 37-1, ч.1 ст.116, ч.1 ст.122, пунктом 21 розділу Х «Перехідні положення» 

Земельного кодексу України, ст.ст. 1,3-5 Закону України «Про оренду землі»,  

ст. 55 Закону України «Про землеустрій», у зв’язку з набранням чинності Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 



запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від  10.07.2018 

року № 2498-VIII, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(несільськогосподарські угіддя-земельні ділянки під польовими дорогами) на 

земельні ділянки комунальної власності землі сільськогосподарського 

призначення (несільськогосподарські угіддя-земельні ділянки під польовими 

дорогами), орієнтовною площею 34,00 га, які знаходяться за межами населених 

пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 

області  

2. Рекомендувати ТОВ АФ «Cеверинівська» замовити технічну 

документацію із землеустрою 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 

земельні ділянки. 

          3. Розроблений проект землеустрою 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 П’ЯТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  
 

від 17.09.2020                                                                                                      № 14 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки у власність 
 

               Розглянувши заяву гр. Антоненка Миколи Геннадійовича, жителя с. 

Миколаївка, вул. Шевченка,36 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною  

площею 2,0 га- для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться  за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області, відповідно до ст. 61 Земельного 

Кодексу України, враховуючи ст.ст. 4, 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада  вирішила: 
 

  1. Відмовити в наданні гр. Антоненку Миколі Геннадійовичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною  площею 2,0 га- для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходиться  за межами населених пунктів на території 

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

тим, що дана земельна ділянка не є комунальною власністю та відноситься до 

заболочених чагарників тому не підлягає розорюванню. 

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 П’ЯТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  
 

від 17.09.2020                                                                                                      № 15 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки у власність 
 

               Розглянувши заяву гр. Антоненка Геннадія Володимировича, жителя с. 

Миколаївка, вул. Шевченка, 36 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною  

площею 2,0 га - для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться  за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області, відповідно до ст. 61 Земельного 

Кодексу України, враховуючи ст.ст. 4, 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада  вирішила: 
 

  1. Відмовити в наданні гр. Антоненку Геннадію Володимировичу в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною  площею 2,0 га- для ведення особистого 

селянського господарства, яка знаходиться  за межами населених пунктів на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, в 

зв’язку з тим, що дана земельна ділянка не є комунальною власністю та 

відноситься до заболочених чагарників тому не підлягає розорюванню. 

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 П’ЯТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ 

 

від 17.09.2020                                                                                                        № 16 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на  

розробкутехнічної документації  

із землеустрою щодо поділу   

земельної ділянки комунальної  

власності   

 

Роглянувши заяву громадян: Глиненко Євгена Вікторовича, с .Миколаївка, 

вул. Миру, 12;  Рябухи Григорія Івановича, с. Миколаївка, вул. Першотравнева, 

120; Тверезовського Сергія Івановича, с. Миколаївка, вул. Набережна, 19; 

Пархоменко Катерини Анатоліївни, с. Миколаївка, вул.Першотравнева, 104, 

Одарченко Вікторії Володимирівни, с. Спаське, вул. Набережна, 37; 

Андрющенка Миколи Федоровича, с. Миколаївка, вул. Молодіжна,6, кв. 2; 

Кузнецова Миколи Івановича, с. Спаське, вул. Центральна, 56; Кузнєцової 

Антоніни Іванівни, с. Спаське, вул.Набережна, 3; Дем’яненко Віри Іванівни, с. 

Спаське, вул. Набережна, 7; Бідненка Миколи Володимировича, с. Спаське, вул. 

Низова, 15; Чирви Олександра Івановича, с.Спаське, вул. Низова, 47; Андріяша 

Сергія Григоровича, с. Спаське, вул. Низова, 16; Гончаренка Віктора 

Васильовича, с. Миколаївка, вул. Першотравнева, 134; Андріяш Тетяни 

Григорівни, с. Спаське, вул. Низова, 16   про надання дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності  із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності (кадастровий номер 5924785400:02:002:0161, загальною 

площею 19,5616 га), на двадцять шість  земельних ділянок, орієнтовною площею:  

2,00 га; 0,30 га;  0,43 га; 0,71 га;  0,70 га; 0,60 га; 0,94га; 0,66 га; 0,50 га; 0,98 га; 

0,66 га; 0,30 га; 0,76 га; 0,9 га; 0,40 га; 0,30 га та 8,4216 га - для ведення особистого 

селянського господарства за межами населеного пункту с. Миколаївка,  на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та,  

відповідно  до статей 79(1), 122 Земельного кодексу України, ст. 56 Закону 

України «Про землеустрій», ст 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  сільська рада  вирішила:  



1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, загальною площею 19,5616 га  (кадастровий номер 

5924785400:02:002:0161) на двадцять шість земельних ділянок, орієнтовною 

площею:2,00 га; 0,3 га; 0,43 га; 0,71 га; 0,70 га; 0,60 га; 0,94 га; 0,66 га; 0,50 га; 

0,98 га 0,66 га; 0,30 га; 0,76 га; 0,9 га; 0,40 га; 0,,30 га та 8,4216 га   - для ведення 

особистого селянського господарства за межами населеного пункту с. 

Миколаївка,  на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області  

 2. Доручити сільському голові здійснити реєстрацію в державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно земельних ділянок, які утворилися в результаті 

поділу за комунальною власністю Миколаївської сільської ради. 

  3. Рішення 39 позачергової за № 02 від 27.08 2019 «Про надання дозволу 

на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності», вважати  недійсним. 

4. Рішення 43 позачергової за № 51 від 10.12 2019 «Про надання дозволу 

на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності», вважати недійсним. 

 5.  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 П’ЯТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ 

 

від 17.09.2020                                                                                                        № 17 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на  

розробку технічної документації  

із землеустрою щодо поділу   

земельної ділянки комунальної  

власності   

 

Розглянувши заяву гр. Пархоменко Катерини Григорівни, с. Миколаївка, 

вул. Молодіжна, 1/2 та Іванченка Сергія Володимировича, с. Миколаївка, вул. 

Перемоги, 32/1; Великодного Володимира Миколайовича, с. Миколаївка, вул. 

Молодіжна 5, кв.1; Іванченка Бориса Михайловича, с. Миколаївка, вул. 

Першотравнева, 32 щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки  у  приватну власність  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (кадастровий номер 

5924785400:02:003:0170, загальною площею 10,3381 га), орієнтовною площею 

0,30 га; 0,70 га; 0,9 га; 0,42 га; 0,4 га; 0,41 га; 0,42 га - для ведення особистого 

селянського господарства за межами населеного пункту с. Миколаївка,  території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та,  відповідно  

до статей 79(1), 122 Земельного кодексу України, ст. 56 Закону України «Про 

землеустрій», ст 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи висновки постійної комісії, сільська рада вирішила:  
 

1.Надати  дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, загальною площею 10,3381 га  (кадастровий номер 

5924785400:02:003:0170) на тринадцять земельних ділянок, площами 0,30 га; 

0,70 га; 0,9 га; 0,42 га; 0,4 га; 0,41 га; 0,42 га та 6,7881 га, яка розташована  за 

межами населеного пункту с. Миколаївка, Сумського району Сумської області. 

 2. Доручити сільському голові здійснити реєстрацію в державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно земельних ділянок, які утворилися в результаті 

поділу за комунальною власністю Миколаївської сільської ради 



 3. Рішення 42 чергової за № 42 від 18.11.2019 «Про надання дозволу на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, площею 10,3381га», вважати  недійсним. 

 4.  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 П’ЯТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 17.09.2020                                                                                                      № 18 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  

ділянки у власність 
 

          Розглянувши заяву гр. Жернової Наталії Іванівни, жительки  м. Суми вул. 

Івана Сірка 18, кв.179 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, кадастровий номер 

5924786900:05:002:0420, орієнтовною  площею 2,0 га - для ведення особистого 

селянського господарства, яка знаходиться  за межами населених пунктів на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, 

відповідно до частини 3 статті 47 Закону України «Про охорону земель», 

враховуючи ст.ст. 4, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити в наданні гр. Жерновій Наталії Іванівні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

кадастровий номер 5924786900:05:002:0420, орієнтовною  площею 2,0 га –для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться  за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, в зв’язку з тим, що земельна ділянка комунальної власності 

знаходиться під ухилом (яр) та не підлягає розорюванню. 

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 П’ЯТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 17.09.2020                                                                                                      № 19 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  

ділянки у власність 
 

          Розглянувши заяву гр. Жернового Володимира Володимировича, жителя  

м. Суми вул. Івана Сірка 18, кв.179 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, кадастровий номер 

5924786900:05:002:0420, орієнтовною  площею 2,0 га - для ведення особистого 

селянського господарства, яка знаходиться  за межами населених пунктів на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, 

відповідно до частини 3 статті 47 Закону України «Про охорону земель», 

враховуючи ст.ст. 4, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити в наданні гр. Жерновому Володимиру Володимировичу в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, кадастровий номер 5924786900:05:002:0420, орієнтовною  

площею 2,0 га –для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться  за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області, в зв’язку з тим, що земельна ділянка 

комунальної власності знаходиться під ухилом (яр) та не підлягає розорюванню. 

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 


