
 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.00.2020 року                                                                          № 

с. Миколаївка  

Про погодження  

створення заказника  

Розглянувши звернення Департаменту захисту довкілля та енергетики 

Сумської обласної державної адміністрації щодо оголошення природно-

заповідного фонду території водного об’єкту з прилеглою земельною ділянкою 

між вул. Садова та Першотравневою с Миколаївка в межах Миколаївської 

сільської ради Сумського району і має особливе природоохоронне, наукове  та 

рекреаційне значення, керуючись ст. ст. 51-53 Закону України «Про природно-

заповідний фонд України» та ст. 26 «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада вирішила:   

1. Погодитись з пропозицією Департаменту захисту довкілля та енергетики 

Сумської обласної державної адміністрації щодо оголошення об’єкту природно-

заповідного фонду-гідрологічного заказника місцевого значення 

«Миколаївський» на площі 32,2 га.  

2. Просити обласну раду прийняти рішення про оголошення 

вищезгаданого об’єкту природно-заповідного фонду.  

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 ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.00.2020 року                                                                          № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

технічної документації щодо  

встановлення (відновлення) меж 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Аграрне» М.П. Коваленка про 

надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 

метою передачі в оренду земельної ділянки гр. Білошапки Олександри 

Панасівни, площею 1,9999 га-для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Миколаївської (колишня Постольненська сільська 

рада) Сумського району Сумської області, на підставі Державного акту на право 

власності на земельну ділянку серії ЯГ-№276240 від 28.12.2012 та знаходиться в 

масиві земель, які орендуються ТОВ «Аграрне», керуючись ст.4 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, ст.  26 Закону  України «Про  місцеве самоврядування  в 

Україні»,  ст. 1285 Цивільного кодексу України, сільська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 

метою передачі в оренду неуспадкованої спадщини земельної ділянки гр. 

Білошапки Олександри Панасівни, площею 1,9999 га-для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Миколаївської (колишня 

Постольненська сільська рада) Сумського району Сумської області, на підставі 

Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ-№276240 від 

28.12.2012 та знаходиться в масиві земель, які орендуються ТОВ «Аграрне».  



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 ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.00.2020 року                                                                          № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

  Розглянувши заяву гр. Палаженко Марії Сергіївни, жительки с. 

Северинівка, вул. Гагаріна, 8а/2 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, кадастровий номер 

5924786900:11:002:0201, площею 1,9105 га -для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована 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, 121 Земельного кодексу України,  сільська  

рада вирішила:  

1.Надати гр. Палаженко Марії Сергіївні  дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5924786900:11:002:0201, площею 1,9105 га -для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів   на території 

Миколаївської сільської ради  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Палаженко Марії Сергіївні 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 ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.00.2020 року                                                                          № 

с. Миколаївка  

Про  відмову в наданні дозволу  

на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність 

Розглянувши заяву гр. Бугайова Сергія Олександровича, жителя м. Суми 

вул. Парижської Комуни 30,кв.36 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. 118,121   Земельного кодексу України, ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 

постійної комісії,  сільська рада  вирішила : 

1. Відмовити гр. Бугайову Сергію Олександровичу в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 2,0 га -для особистого селянського господарства за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, в зв’язку з тим, що  на вказаній земельній ділянці  розташовані 

земельні ділянки, які  знаходяться в користування інших громадян.  

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 ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

 

від 00.00.2020 року                                                                          № 

с. Миколаївка  

Про  відмову в наданні дозволу  

на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність 

Розглянувши заяву гр. Токаренка Владислава Вячеславовича, жителя м. 

Суми вул. Металургів 14, кв.37 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. 118,121   Земельного кодексу України, ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 

постійної комісії,  сільська рада  вирішила : 

 

1. Відмовити гр. Токаренку Владиславу Вячеславовичу в  наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, в зв’язку з тим, що  на вказаній земельній 

ділянці  розташовані земельні ділянки, які  знаходяться в користування інших 

громадян.  

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 ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

 

від 00.00.2020 року                                                                          № 

с. Миколаївка  

Про  відмову в наданні дозволу  

на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність 

Розглянувши заяву гр. Пелешука Дмитра Ігоровича, жителя м. Суми, пр. 

Пляжний, 9 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. 118,121  Земельного кодексу України, ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 

постійної комісії,  сільська рада  вирішила : 

 

1. Відмовити гр. Пелешуку Дмитру Ігоровичу в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 2,0 га -для особистого селянського господарства за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, в зв’язку з тим, що  на вказаній земельній ділянці  розташовані 

земельні ділянки, які  знаходяться в користування інших громадян.  

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 ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

 

від 00.00.2020 року                                                                          № 

с. Миколаївка  

Про  відмову в наданні дозволу  

на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність 

Розглянувши заяву гр. Поповського Руслана Юрійовича, жителя м. Суми 

вул. Інтернаціоналістів 17, кв.43 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. 118,121   Земельного кодексу України, ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 

постійної комісії,  сільська рада  вирішила : 

 

1. Відмовити гр. Поповському Руслану Юрійовичу в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 2,0 га -для особистого селянського господарства за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, в зв’язку з тим, що  на вказаній земельній ділянці  розташовані 

земельні ділянки, які  знаходяться в користування інших громадян.  

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 ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.00.2020 року                                                                          № 

с. Миколаївка  

Про  відмову в наданні дозволу  

на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність 

Розглянувши заяву гр. Бугайова Олександра Олександровича, жителя м. 

Суми вул. Парижської Комуни 30,кв.36 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. 118,121   Земельного кодексу 

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

враховуючи висновки постійної комісії,  сільська рада  вирішила : 

 

1. Відмовити гр. Бугайову Олександру Олександровичу в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, в зв’язку з тим, що  на вказаній земельній 

ділянці  розташовані земельні ділянки, які  знаходяться в користування інших 

громадян.  

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 ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.00.2020 року                                                                          № 

с. Миколаївка  

Про  відмову в наданні дозволу  

на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність 

Розглянувши заяву гр. Колесника Євгенія Юрійовича, жителя м.Суми вул. 

Сумсько-Київських дивізій 5,кв.62 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. 118,121   Земельного кодексу України, ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 

постійної комісії,  сільська рада  вирішила : 

1. Відмовити гр. Колеснику Євгенію Юрійовичу в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 2,0 га -для особистого селянського господарства за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, в зв’язку з тим, що  на вказаній земельній ділянці  розташовані 

земельні ділянки, які  знаходяться в користування інших громадян.  

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 


