
 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 41 

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 26,7083га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0174, розташованої за межами населених пунктів, на  

двадцять дві земельні ділянки в тому числі: площею 0,8500га,  кадастровий 

номер 5924785400:02:003:0219; площею 01,7600га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0226; площею 1,5000га, кадастровий номер 

5924783540:02:003:0217; площею 10450га, кадастровий номер 

5924783540:02:003:0213; площею 0,6600га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0220; площею 1,4000га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0223; площею 0,5000га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0216; площею 0,5000га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0224; площею 0,5724га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0235; площею 3,2295га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0234;  площею  0,7417га,  кадастровий  номер  

5924785400:02:003:0233; площею 0,3600га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0232; площею 0,2800 га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0231; площею 0,9843 га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0230; площею 2,1379 га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0229; площею 2,0884га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0228; площею 2,7251га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0227; площею 0,8270га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0225; площею 0,2800га, кадастровий номер 

592478540:02:003:0222; площею 0,3000га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0221; площею 0,5800га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0218; площею 1,8470га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0215; площею 1,5400га, кадастровий номер 



5924785400:02:003:0214, які розташовані   на території Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області, розроблену ДП «Центр державного 

земельного кадастру», керуючись ст.ст.12,186 Земельного кодексу  України,  

Закону  України „Про  місцеве  самоврядування в Україні”,  сільська рада 

вирішила: 
 

           1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 

26,7083га, кадастровий номер 5924785400:02:003:0174, розташованої за межами 

населених пунктів, на  двадцять дві земельні ділянки в тому числі: площею 

0,8500га,  кадастровий номер 5924785400:02:003:0219; площею 1,7600га, 

кадастровий номер 5924785400:02:003:0226; площею 1,5000га, кадастровий 

номер 5924783540:02:003:0217; площею 10450га, кадастровий номер 

5924783540:02:003:0213; площею 0,6600га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0220; площею 1,4000га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0223; площею 0,5000га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0216; площею 0,5000га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0224; площею 0,5724га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0235; площею 3,2295га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0234; площею 0,7417га, кадастровий номер  

5924785400:02:003:0233; площею 0,3600га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0232; площею 0,2800 га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0231; площею 0,9843 га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0230; площею 2,1379 га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0229; площею 2,0884га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0228; площею 2,7251га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0227; площею 0,8270га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0225; площею 0,2800га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0222; площею 0,3000га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0221; площею 0,5800га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0218; площею 1,8470га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0215; площею 1,5400га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0214, які розташовані на території Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області. 

         2. Сільському голові С. Самотою провести державну реєстрацію земельних  

ділянок сільськогосподарського призначення  площею 0,8500га,  кадастровий 

номер 5924785400:02:003:0219; площею 01,7600га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0226; площею 1,5000га, кадастровий номер 

5924783540:02:003:0217; площею 10450га, кадастровий номер 

5924783540:02:003:0213; площею 0,6600га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0220; площею 1,4000га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0223; площею 0,5000га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0216; площею 0,5000га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0224; площею 0,5724га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0235; площею 3,2295га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0234; площею 0,7417га, кадастровий номер  



5924785400:02:003:0233; площею 0,3600га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0232; площею 0,2800 га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0231; площею 0,9843 га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0230; площею 2,1379 га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0229; площею 2,0884га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0228; площею 2,7251га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0227; площею 0,8270га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0225; площею 0,2800га, кадастровий номер 

592478540:02:003:0222; площею 0,3000га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0221; площею 0,5800га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0218; площею 1,8470га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0215; площею 1,5400га, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0214, які знаходяться 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. 

 

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 42 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  

ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Іванова Володимира Анатолійовича, жителя с. 

Миколаївка, вул. Першотравнева, 47 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924785400:02:003:0219, площею 0,8500 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.ст. 12,  116, 118, 121,122 Земельного кодексу України,  сільська  

рада вирішила:  
 

1.Надати гр. Іванову Володимиру Анатолійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

із земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0219, площею 0,8500 га-для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Іванову Володимиру Анатолійовичу 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. 

 

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 

 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 43 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Пархоменко Любові Григорівни, жительки с. 

Миколаївка, вул. Пролетарська, 28 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924785400:02:003:0201, площею 0,4200 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.ст. 12,  116, 118, 121,122 Земельного кодексу України,  сільська  

рада вирішила:  
 

1.Надати гр. Пархоменко Любові Григорівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0201, площею 0,4200 га-для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Пархоменко Любові Григорівні 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. 

 

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 44 

с. Миколаївка  

Про добровільну відмову  

в користуванні земельною  

ділянкою  

 

  Розглянувши заяву гр. Прокопенка Олександра Федоровича, який мешкає 

в с. Миколаївка, вул. Урожайна, 1а про  добровільну відмову в користуванні 

земельною ділянкою,  площею  1,0450га- 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», Закону України «Про 

землеустрій», ст. 141 «Земельний кодекс України», сільська рада вирішила:   
 

1. Припинити гр. Прокопенку Олександру Федоровичу право 

користування  земельною ділянкою, орієнтовною площею 1,0450 га- для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за  межами населених 

пунктів 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. 

 

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 45 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Прокопенко Лариси Іванівни, жительки с. 

Миколаївка, вул. Урожайна, 1а про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924785400:02:003:0213, площею 1,0450 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.ст. 12,  116, 118, 121,122 Земельного кодексу України,  сільська  

рада вирішила:  
 

1.Надати гр. Прокопенко Ларисі Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0213, площею 1,0450 га-для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Прокопенко Ларисі 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. 

 

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 46 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на  

розробку технічної документації 

щодо встановлення (відновлення 

меж земельної ділянки 

 

Розглянувши заяву гр. Гончаренка Віктора Петровича, який  зареєстрований 

за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Кровне, вул. Шкільна, б.36 про 

надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області, відповідно до пункту 34 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статей 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Земельного кодексу 

України, Розділу Х «Перехідних положень», Закону України «Про землеустрій», 

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  

№ 2498-VIII, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи  свідоцтво про право на спадщину 

за законом  на 1/3 частину спадкового майна зареєстрованого  в реєстрі за №3330 

від 23.12.2019  на ім’я  Гончаренка Віктора Петровича, сільська рада вирішила:   
 

1. Надати гр. Гончаренко Віктору Петровичу дозвіл на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з метою виділення в натурі земельної частки (паю), на підставі 

Сертифікату на право на земельну частку (пай), серія СМ № 016469, виданого 



Сумською райдержадміністрацією 20.03.1996, зареєстрованого 02.04.1996  в 

Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за №33, 

розміром 2,24 в умовних кадастрових гектарах, яка розташована на території 

Миколаївської сільської ради.                      

2. Гр. Гончаренко Віктору Петровичу розробити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та подати на розгляд сесії сільської ради. 

      

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 47 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на  

розробку технічної документації 

щодо встановлення (відновлення 

меж земельної ділянки 

 

Розглянувши заяву гр. Гончаренка Віктора Петровича, який  зареєстрований 

за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Кровне, вул. Шкільна, б.36 про 

надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області, відповідно до пункту 34 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статей 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Земельного кодексу 

України, Розділу Х «Перехідних положень», Закону України «Про землеустрій», 

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  № 

2498-VIII, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», враховуючи  свідоцтво про право на спадщину за законом  

на 1/3 частину спадкового майна зареєстрованого  в реєстрі за №3332 від 

23.12.2019 у на ім’я  Гончаренка Віктора Петровича, сільська рада вирішила:   

 

1. Надати гр. Гончаренко Віктору Петровичу дозвіл на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з метою виділення в натурі земельної частки (паю), на підставі 

Сертифікату на право на земельну частку (пай), серія СМ №016470, виданого 



Сумською райдержадміністрацією 20.03.1996, зареєстрованого  02.04.1996  в 

Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за №32, 

розміром 2,24 в умовних кадастрових гектарах, яка розташована на території 

Миколаївської сільської ради.                      

2. Гр. Гончаренко Віктору Петровичу розробити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та подати на розгляд сесії сільської ради. 

      

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 48 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Самотоя Миколи Володимировича, жителя с. 

Миколаївка, вул. Пролетарська, 14 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924785400:02:003:0217, площею 1,5000 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.ст. 12,  116, 118, 121,122 Земельного кодексу України,  сільська  

рада вирішила:  
 

1.Надати гр. Самотою Миколі Володимировичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

із земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0217, площею 1,5000 га-для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Самотою Миколі 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. 

 

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 49 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Іванченка Сергія Володимировича, жителя с. 

Миколаївка, вул. Перемоги, 32/1 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924785400:02:003:0203, площею 0,7000 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.ст. 12,  116, 118, 121,122 Земельного кодексу України,  сільська  

рада вирішила:  
 

1.Надати гр. Іванченку Сергію Володимировичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

із земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0203, площею 0,7000 га-для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Іванченку Сергію 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. 

 

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 50 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Романенка Віктора Миколайовича, жителя с. 

Миколаївка, вул. Миру, 9 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924785400:02:003:0215, площею 1,8470 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.ст. 12,  116, 118, 121,122 Земельного кодексу України,  сільська  

рада вирішила:  
 

1.Надати гр. Романенку Віктору Миколайовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0215, площею 1,8470 га-для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Романенку Віктору  Миколайовичу  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. 

 

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 51 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Пархоменка Віталія Івановича, жителя с. 

Миколаївка, вул. Першотравнева, 26 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924785400:02:003:0220, площею 0,66 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.ст. 12,  116, 118, 121,122 Земельного кодексу України,  сільська  

рада вирішила:  
 

1.Надати гр. Пархоменку Віталію Івановичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0220, площею 0,66 га-для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Пархоменку Віталію Івановичу  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. 

 

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 52 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Літвінової Наталії Іванівни, жительки с. 

Миколаївка, вул. Першотравнева, 48 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924785400:02:003:0216, площею 0,5000 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.ст. 12,  116, 118, 121,122 Земельного кодексу України,  сільська  

рада вирішила:  
 

1.Надати гр. Літвіновій Наталії Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0216, площею 0,5000 га-для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Літвіновій Наталії 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. 

 

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 53 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Каменського Валерія Івановича, жителя с. 

Миколаївка, вул. Пролетарська, 9 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924785400:02:003:0218, площею 0,5800 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.ст. 12,  116, 118, 121,122 Земельного кодексу України,  сільська  

рада вирішила:  
 

1.Надати гр. Каменському Валерію Івановичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0218, площею 0,5800 га-для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Каменському Валерію Івановичу 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. 

 

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 54 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Папушенка Олександра Сергійовича, жителя с. 

Миколаївка, вул. Першотравнева, 92 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924785400:02:003:0224, площею 0,5000 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.ст. 12,  116, 118, 121,122 Земельного кодексу України,  сільська  

рада вирішила:  
 

1.Надати гр. Папушенку Олександру Сергійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

із земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0224, площею 0,5000 га-для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Папушенку Олександру Сергійовичу 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. 

 

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 55 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Великодного Володимира Миколайовича, жителя с. 

Миколаївка, вул. Шевченка, 56 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924785400:02:003:0209, площею 0,9000 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.ст. 12,  116, 118, 121,122 Земельного кодексу України,  сільська  

рада вирішила:  
 

1.Надати гр. Великодному Володимиру Миколайовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

із земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0209, площею 0,9000 га-для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Великодному Володмиру Миколайовичу 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. 

 

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 56 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Глиненка Віктора Миколайовича, жителя с. 

Миколаївка, вул. Миру, 12 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924785400:02:003:0223, площею 1,4000 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.ст. 12,  116, 118, 121,122 Земельного кодексу України,  сільська  

рада вирішила:  
 

1.Надати гр. Глиненку Віктору Миколайовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0223, площею 1,4000 га-для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Глиненку Віктору  Миколайовичу 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. 

 

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 57 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Пархоменко Катерини Григорівни, жительки  с. 

Миколаївка, вул. Першотравнева, 84  про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924785400:02:003:0207, площею 0,3000 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.ст. 12,  116, 118, 121,122 Земельного кодексу України,  сільська  

рада вирішила:  
 

1.Надати гр. Пархоменко Катерині Григорівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0207, площею 0,3000га-для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Пархоменко Катерині Григорівні 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. 

 

 
 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 58 

с. Миколаївка  

Про добровільну відмову  

в користуванні земельною  

ділянкою  

 

  Розглянувши заяву гр. Іванченка Бориса Михайловича, який мешкає в с. 

Миколаївка, вул. Першотравнева, 32 про  добровільну відмову в користуванні 

земельною ділянкою,  площею  0,4га- 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», Закону України «Про 

землеустрій», ст. 141 «Земельний кодекс України», сільська рада вирішила: 

   

1. Припинити гр. Іванченку Борису Михайловичу право користування  

земельною ділянкою, орієнтовною площею 0,4 га- для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за  межами населених пунктів 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. 

 

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 

 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 59 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на  

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  

ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Іванченка Михайла Борисовича, жителя с. 

Миколаївка, вул. Першотравнева, 32 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924785400:02:003:0204, площею 0,4 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.ст. 12,  116, 118, 121,122 Земельного кодексу України,  сільська  

рада вирішила:  
 

1.Надати гр. Іванченку Михайлу Борисовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5924785400:02:003:0204, площею 0,4 га-для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Іванченку Михайлу Борисовичу 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. 

 

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 


